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ABSTRACT 

Nowadays, mediation is one of the case managements which have been adopted by 

courts of justice in many parts of the world including Thailand, for it is widely believed to be the 

best approach to resolve all disputes in courts and benefits both parties and the judicial 

i procedures. 

Not only does mediation help speed up the prosecution, but also settles disputes 

I between litigants and maintains their good relationships. Together with the number of court cases 

that has constantly risen these days, mediation therefore is the most significant alternative that the 

court of justice could utilize to settle disputes before reaching their hands. 

The thesis aims to study mediation in the Supreme Court that Honorable Justice 

Praman Chancer initiated the use of that kind of alternative dispute resolution which could 

decreased a volume of remained cases distinctly. The Supreme Court, afterward, has abandoned 

this policy that leads to an increasingly remained cases. Consequently, the author initially 

researched and deems that the mediation in the Supreme Court can effectively fix the remained 

case matter up. 

The author, then, studies to find out an actual cause of unpopularity in the mediation 

at present by analysing from some regulations and annual record of cases as well as interview of 

relative persons in the mediation process in former eras. The thesis will finally present the method 

of solution, improvement and development in the mediation of the Supreme Court for decreasing 

a volume of remained cases in the Supreme Court effectively. 
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

ในการอยูรวมกันของคนหมูมาก แมวาจะพยายามอยูรวมกันอยางสันติสุขหรือพยายาม
หลีกเลีย่งการกระทบกระทัง่กนัอยางไรกต็าม แตส่ิงทีห่ลีกเลีย่งไมไดแนนอน คอื ขอพพิาททีอ่าจเกดิขึน้
โดยตั้งใจหรือไมไดตั้งใจ ทั้งในสวนที่เปนเรื่องของความสัมพันธในทางธุรกิจ ครอบครัว เพื่อน 
และยิ่งในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอยางรวดเร็ว มีเทคโนโลยีทันสมัย
และธุรกิจใหมๆ หลากหลายเขามาเกี่ยวของกับชีวิตประจํ าวัน ยิ่งท ําใหสภาพทางสังคมและวิถีชีวิต
คนสวนใหญเปลี่ยนแปลงไป ซ่ึงสงผลใหเกิดขอพิพาทในทางแพงเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในเรือ่งธรุกจิ เนือ่งจากตางฝายตางตองการแสวงหาประโยชนใหฝายของตนมากทีสุ่ด โดยในทางปฏบิตัิ
แมวาจะรอบคอบเพียงใด บางครั้งก็ยังเกิดขอพิพาทขึ้นไดไมวาจะเกิดจากการตีความและไมเขาใจ
ในขอตกลงในสญัญา หรือการทีคู่สัญญาฝายหนึง่ฝายใดจงใจไมปฏิบตัติามสญัญาทีต่กลงกนัไวกเ็ปนได

เมือ่เกดิขอพิพาทขึ้น ส่ิงหนึ่งที่จะตองคํ านึงถึง คือ ทํ าอยางไรใหขอพิพาทที่เกิดขึ้นนั้น
ระงบัไป ซ่ึงวธีิการในการระงบัขอพพิาทในปจจบุนัมอียูมากมายหลายวธีิ วธีิการหนึง่ทีใ่ชในการระงบั
ขอพิพาทมาเปนเวลานานแลว คือ การฟองรองคดีตอศาล (Litigation) เพือ่ใหศาลเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด
วาขอพพิาททีเ่กดิขึน้นัน้ฝายใดเปนฝายถูก ฝายใดเปนฝายผิด ฝายใดควรจะตองชดใชเงนิใหแกอีกฝายหนึง่
หรือไมเพยีงใด วธีิการทางศาลจงึเปนวธีิการทีไ่ดผลแนนอนประการหนึง่วา สุดทายขอพพิาทจะถกูระงบัไป
อยางแนนอนโดยคํ าพิพากษาอันเปนที่สุด

อยางไรก็ตาม เมื่อปริมาณของคดีที่ขึ้นสูศาลเพิ่มมากขึน้ ก็พบวากระบวนการทางศาล
ประสบปญหา ไมสามารถจะพจิารณาพพิากษาใหเสรจ็ไดโดยรวดเรว็ในเวลาอนัสมควรได เนือ่งจาก
ขาดกํ าลังผูพิพากษาที่เพียงพอ นอกจากนี้ยังมีขอยุงยากในเรื่องความสลับซับซอนของกระบวนการ
ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพงซ่ึงไดก ําหนดขัน้ตอนตางๆ ไว อยางเครงครดั ไมวาจะเปนเรือ่ง
การยืน่ฟองคดี การยื่นคํ าใหการ หรือการยื่นบัญชีระบุพยาน การนํ าพยานมาสืบ เปนตน ทํ าใหมีคดี
คางพจิารณาอยูในศาลเปนจ ํานวนมาก และหากมกีารอทุธรณฎกีากต็องใชเวลาหลายปกวาจะบงัคบัคดไีด
กใ็ชเวลายาวนาน กระบวนพจิารณาคดทีีล่าชายอมกอใหเกดิความเสยีหายทัง้ตอตวัความ ตอเศรษฐกจิ
และกระทบตอสังคมโดยรวม
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เมือ่กระบวนการทางศาลมอุีปสรรคดงักลาวขางตน กระบวนการยตุขิอพพิาทโดยทางเลอืก
นอกจากการพิจารณาพิพากษาคดีของศาล (Alternative Dispute Resolution: ADR) ซ่ึงหมายถึง     
วธีิการระงบัขอพพิาทตางๆ ทีถู่กน ํามาใชเปนวธีิการทดแทนหรอืเปนวธีิการเสรมิการระงบัขอพพิาท
โดยการด ําเนนิคดใีนศาล โดยมวีตัถุประสงคใหปริมาณคดทีีจ่ะตองเขาสูการสบืพยานซึง่ใชระยะเวลานาน
มีจํ านวนลดนอยลงตามความจํ าเปนและทํ าใหการดํ าเนินคดีในศาลโดยทั่วไปเปนไปอยางมี       
ประสิทธิภาพสงูสุด กระบวนการยตุขิอพพิาทโดยทางเลอืกอกีหลายรปูแบบจงึถูกน ํามาใชในปจจบุนั
ไดแก การเจรจาตอรอง (Negotiation) การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) การไกลเกลี่ยขอพิพาท 
(Conciliation) เปนตน

การไกลเกล่ียใหคูความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกันในประเด็นขอพิพาท
แหงคดีเปนเปาหมายหนึ่งของศาลยุติธรรมในการอํ านวยความยุติธรรมใหแกประชาชนผูมีอรรถคดี 
เนือ่งจากหากคูความสามารถบรรลถึุงขอตกลงหรอืประนปีระนอมยอมความกนั โดยตางฝายตางโอนออน
ผอนปรนใหแกกันในศาลได ศาลก็จะตองพิพากษาใหเปนไปตามขอตกลงหรือตามขอสัญญา
ประนปีระนอมยอมความนัน้เสมอ ซ่ึงมผีลเทากบัคูความพพิากษาดวยตนเอง ยอมหลงเหลือความไมพอใจ
นอยที่สุดหรืออาจไมหลงเหลือเลยก็เปนได ขอพิพาทที่มีตอกันก็ระงับลงดวยดีมีผลดีกวาที่ใหศาล
วินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทในคดีไปตามปกติ เพราะแมศาลจะวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทแหงคดีถูกตอง  
เปนธรรมตามกฎหมายก็ยังเปนการยากที่จะใหคูความยอมรับและเปนที่พอใจแกทั้งสองฝายได   
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัการพพิากษาใหเปนไปตามทีคู่ความทกุฝายตกลงกนัเอง การไกลเกล่ียใหเกดิการตกลง
หรือประนปีระนอมยอมความกันจึงเปนงานที่มีความสํ าคัญอยางยิ่งของศาลยุติธรรม เพราะนอกจาก
จะเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายของคูความแลว ส่ิงที่สํ าคัญที่สุดคือ คูความทุกฝายไดรับ
ความเปนธรรมอยางแทจริงอันเปนเปาหมายสูงสุดของงานอํ านวยความยุติธรรมแกประชาชน   
ของศาลยุติธรรม

อยางไรก็ดี การไกลเกล่ียใหคู ความตกลงประนีประนอมยอมความกันในระหวาง
พิจารณาของศาลฎีกาในปจจุบันพบวาคดีที่ศาลสามารถไกลเกลี่ยใหคู ความตกลงกันหรือ
ประนปีระนอมยอมความกนัไดนัน้ยงัมจี ํานวนนอยมากเมือ่เปรยีบเทยีบกบัจ ํานวนคดทีีม่กีารอทุธรณขึน้
มาสูศาลฎกีา เหตผุลสํ าคญัทีเ่ปนเชนนัน้เนือ่งจากการไกลเกลีย่ขอพพิาทในศาลฎกีานัน้ยงัมไิดมกีารจดัท ํา
อยางเปนระบบ ประกอบกับศาลฎีกายังมีจํ านวนผูพิพากษาที่มีความรูความสามารถในการทํ าหนาที่
ไกลเกลี่ยประนีประนอมยอมความไมเพียงพอกับความตองการ แมบทบัญญัติแหงกฎหมายจะให
อํ านาจศาลหรอืคูความรองขอใหศาลแตงตัง้บคุคลหรือคณะบคุคลเปนผูประนปีระนอมเพือ่ชวยเหลือศาล
ในการไกลเกลี่ยใหคูความไดประนีประนอมกันก็ตาม แตในทางปฏิบัติยังไมพบวาศาลไดแตงตั้ง
บุคคลหรือคณะบุคคลใดมาชวยศาลในการไกลเกลี่ย อีกทั้งวิธีการนํ าคดีเขาสูระบบไกลเกลี่ยของ
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ศาลฎกีาในปจจบุนัยงัเปนลักษณะเชงิรับเทานัน้ ไมมกีารสนบัสนนุและประสานงานใหคดเีขาสูระบบ
โดยการเผยแพรประชาสัมพันธใหคูความไดรับทราบและเขาถึงการยุติขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ย
อันเปนยุทธศาสตรเชิงรุก

จากขอขัดของดงักลาวทีพ่บในการด ําเนนิการไกลเกลีย่ในศาลฎกีาดงักลาว จงึเปนเหตจุงูใจ
ใหผูศกึษามีความสนใจที่จะศึกษาหาแนวทางในการปรับปรุง แกไข และพัฒนาระบบการไกลเกลี่ย
ขอพพิาทใหเหมาะสมเพื่อนํ ามาใชในศาลฎีกาตอไป

1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษาแนวคดิและทฤษฎีที่ใชกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงสาระสํ าคัญและหลักเกณฑของการไกลเกลี่ยในศาลฎีกา
1.2.3 เพื่อศึกษาประวัติ และกระบวนการไกลเกลี่ยในศาลฎีกาในอดีต เพื่อนํ าไปสู    

การหาสาเหตุที่ทํ าใหการไกลเกลี่ยไมไดรับความนิยมในปจจุบัน
1.2.4 เพือ่น ําผลการวิจัยไปใชปรับปรุงพัฒนาวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาท ใหเกิดความมี

ประสทิธิภาพ และลดปญหาปริมาณคดีของศาลฎีกาใหเสร็จไปโดยเร็ว
1.2.5 เพื่อวเิคราะหปญหาทีเ่กีย่วของกับการไกลเกลี่ยและนํ าเสนอแนวทางแกไข

1.3  สมมติฐานการศึกษา

การไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลฎีกาจะกอใหเกิดประโยชนทั้งตอคูความ ศาล และสังคม 
อยางไรก็ดี การไกลเกลี่ยในศาลฎีกายังมีปญหาอีกหลายประการที่ทํ าใหไมสามารถดํ าเนินการไปได
อยางมปีระสิทธิภาพ กลาวคอื ไมมกีารก ําหนดนโยบายใหมกีารน ําการไกลเกลีย่ขอพพิาทในศาลฎกีา
ไปใชในการแกไขปญหาคดทีีค่ัง่คางอยูในศาลฎกีาอยางเปนรูปธรรม อีกทัง้ยงัมอุีปสรรคในการด ําเนนิงาน
ไกลเกลีย่อยูอีกมากซึง่ตองหาแนวทางในการแกไข เพือ่ใหการไกลเกลีย่ขอพพิาทในศาลฎกีาน ําไปใช
ในการลดปริมาณคดีได
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1.4  วิธีการดํ าเนินการศึกษา

การวจิยันีเ้ปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยทํ าการศึกษาคนควา
รวบรวมขอมูลจากหนังสือ วารสาร วิทยานิพนธ งานวิจัย ตัวบทกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ สถิติคดี
บทความทางวชิาการ เอกสารทางวชิาการทีเ่กีย่วของ และเวบ็ไซตกฎหมายทัง้ภาษาไทยและภาษาตางประเทศ
ประกอบกบัการวจิยัภาคสนาม (Field Research) โดยการสมัภาษณผูพพิากษาในศาลฎกีา และเจาหนาที่ 
ผูเกี่ยวของ

1.5  ขอบเขตของการศึกษา

การศกึษาเรื่อง “การไกลเกลี่ยในศาลฎีกา: ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข” ผูศึกษา
ไดศึกษาถึงประวัติและที่มาของการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลฎีกา จากระเบียบภายในของศาลฎีกา
และการสมัภาษณบคุคลทีเ่กีย่วของ ตลอดจนกฎหมายตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัการไกลเกลีย่ เพือ่หาสาเหตุ
ของปญหานํ าไปใชปรับปรุงการไกลเกลี่ยขอพิพาทของศาลฎีกา

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
  

1.6.1 ท ําใหทราบถึงแนวคิดและทฤษฎีที่ใชกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล      
1.6.2 ท ําใหทราบถึงสาระสํ าคัญและหลักเกณฑของการไกลเกลี่ยในศาลฎีกา

       1.6.3 ท ําใหทราบถึงประวัติ และกระบวนการไกลเกลี่ยในศาลฎีกาในอดีต เพื่อนํ าไปสู
การหาสาเหตุที่ทํ าใหการไกลเกลี่ยไมไดรับความนิยมในปจจุบัน

1.6.4 สามารถนํ าผลการวิจัยไปใชปรับปรุงพัฒนาวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหเกิด  
ประสทิธิภาพ และลดปญหาปริมาณคดีของศาลฎีกาใหเสร็จไปโดยเร็ว

1.6.5 เพื่อวิเคราะหปญหาทีเ่กีย่วของกับการไกลเกลี่ยและนํ าเสนอแนวทางแกไข
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บทที่ 2
ววิัฒนาการ แนวคิดทฤษฎี ความหมาย และสาระสํ าคัญ

ของการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกลี่ย

2.1  ประเภทของการระงับขอพิพาททางแพง

ในระยะเวลาทีผ่านมาประเทศไทยไดมกีารพฒันาในดานตางๆ และมคีวามเจรญิกาวหนา
อยางรวดเร็ว ไมวาทางดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และดวยจํ านวนประชากรที่เพิ่มสูงขึ้น
ประกอบกบัการครอบง ําทางวฒันธรรมโดยการขยายอาณานคิม การใหการศกึษา เทคโนโลยกีารสือ่สาร
คมนาคม รวมทัง้ภาวะความเปนสมยัใหมโดยทัว่ไปลวนท ําใหสังคมไทยมกีารเปลีย่นแปลงไปอยางมาก
และมีความสลับซับซอนมากขึ้น ความสัมพันธระหวางเอกชนกับเอกชนที่ดีและเคยมีมาในอดีต
คอยจางหายไปกับสังคมธุรกิจในปจจุบันโดยเฉพาะในตัวเมืองใหญๆที่คนจํ าเปนตองทํ างานแขงขัน
กับเวลา เมื่อมีการแขงขันกันมากขึ้น โอกาสที่จะเกิดขอขัดแยงระหวางคนในสังคมก็เพิ่มมากขึ้น
ตามไปดวย ทัง้นีอ้าจจะขดัแยงในเรือ่งความคดิเหน็หรือผลประโยชนตางๆ ระหวางเอกชนกบัเอกชน
เอกชนกับรัฐ หรือรัฐกับรัฐ

เมื่อความขัดแยงกลายเปนสิ่งที่มิอาจหลีกเล่ียงไดแลว การพยายามหาขอยุติของปญหา   
จงึเปนส่ิงสํ าคญัเพือ่ใหสังคมเกดิความสงบสขุและสมานฉนัท ปจจบุนัเมือ่เกดิกรณพีพิาททางแพงขึน้ 
คูกรณีสามารถเลือกที่จะระงับขอพิพาทดวยวิธีตางๆดังตอไปนี้

2.1.1 การเจรจาตอรอง (Negotiation)
วธีิการนีถื้อเปนวธีิการพืน้ฐานทีสุ่ด เมือ่เกดิความไมเขาใจหรอืขอขัดแยงระหวางกนั

เนือ่งจากตามปกตคิงไมมใีครทีรี่บไปฟองศาลทนัททีีเ่กดิเรือ่งพพิาทขึน้เมือ่เกดิความคดิเหน็ทีไ่มตรงกนั
ปกตคิูกรณมีกัจะพยายามพดูคยุปรบัความเขาใจกนักอนเปนธรรมดา หากสามารถหาจดุทีท่ัง้สองฝาย
ตางเหน็พองตองกันได ปญหาก็จะจบลงและถือวาไดมีการระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นแลว วิธีการนี้ถือ
เปนวธีิการทีส่ามารถท ําไดโดยงายทีสุ่ด ไมตองมพีธีิรีตองอะไรมากมายสามารถท ําทีไ่หนและเมือ่ใด   
กไ็ดทีคู่กรณสีะดวก อาจจะพดูคยุกนับนโตะอาหารหรอืในระหวางเดนิออกรอบในสนามกอลฟกไ็ด   
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ผูที่เกี่ยวของในการระงับขอพิพาทก็ไมตองการใครเปนพิเศษ ขอเพียงแตมีคูกรณีที่เกี่ยวของทุกฝาย
มารวมพูดคุยกันก็เพียงพอแลว1

                                                       
1 สรวิศ ลิมปรังษี. (ม.ป.ป.). ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการระงับขอพิพาทนอกจากวิธีการทางศาล.  หนา 4.
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ผูที่เกี่ยวของในการระงับขอพิพาทก็ไมตองการใครเปนพิเศษ ขอเพียงแตมีคูกรณีที่เกี่ยวของทุกฝาย
มารวมพูดคุยกันก็เพียงพอแลว1

หากสามารถระงับขอพิพาทดวยการเจรจาตอรองก็จะเปนการดีที่สุดสํ าหรับ    
ทัง้สองฝาย เนือ่งจากขอพพิาทถกูระงบัไปในเวลาอนัรวดเรว็โดยยงัไมไดสรางรอยแผลหรอืความขุนของ
หมองใจระหวางคูกรณมีากนกั ท ําใหโอกาสทีจ่ะรกัษาสมัพนัธภาพอนัดรีะหวางคูกรณเีปนไปไดมาก      
การเจรจาตอรองยังเปนวิธีการที่เสียคาใชจายนอยมากเมื่อเทียบกับวิธีการอื่นๆ หรืออาจจะไมตอง
เสียคาใชจายอะไรเลยก็ไดหากคูกรณีเพียงแตยกหูโทรศัพทคุยกันก็คงตองเสียเพียงคาโทรศัพท
คราวนัน้เทานัน้ แตหากไปพดูคยุกนับนกรนีสนามกอลฟหรือในหองอาหารของโรงแรมหรูๆ  คาใชจาย
กค็งจะสงูขึ้นบาง นอกจากนั้นวิธีการนี้ยังสามารถรักษาความลับของคูกรณีไดเปนอยางดี เนื่องจาก
ไมมบีคุคลอื่นใดนอกเหนือจากคูกรณีที่เกี่ยวของเขารวมการเจรจา

อยางไรก็ตาม การเจรจาตอรองยังตองอาศัยความรวมมือของคูกรณีทั้งสองฝาย       
ในการมานัง่รวมโตะเจรจา หากคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งไมยินยอมพรอมใจเขารวมการเจรจา ก็คงจะ
ไมสามารถไปบีบบังคับได นอกจากนั้น แมคูกรณีทั้งสองฝายจะยอมเขารวมการเจรจาแตก็ไมมี
อะไรรับประกันไดวาทายทีสุ่ดทัง้สองฝายจะสามารถหาขอยตุไิด เนือ่งจากในการเจรจาตอรองนัน้จ ําเปน
ตองใชวาทศลิปในการโนมนาวความคิดเห็นของอีกฝายมากพอสมควร หากจะใหอีกฝายยินยอม
พรอมใจกจ็ ําเปนตองมเีหตผุลทีห่นกัแนนจรงิๆ (ซ่ึงปกตจิะเกดิขึน้ไดยากเพราะการทีม่ขีอพพิาทเกดิขึน้
แตแรกแสดงใหเหน็ในตวัวาทัง้สองฝายตางกม็เีหตผุลของตนเองและอกีฝายยงัไมยอมรับ) นอกจากนัน้
อีกฝายมักจะมีความระแวงสงสัยตามธรรมชาติที่วาขอเสนอของอีกฝาย จะแฝงนัยอะไรอยูหรือไม 
และอาจจะเสียเปรียบอีกฝายไดหากยอมรับขอเสนอนั้น หากไมสามารถหาขอยุติดวยการเจรจาได        
คูกรณีก็อาจจะตองไปพึง่พาวธีิการระงบัขอพพิาทอืน่แทน2 อยางไรกด็ ี การระงบัขอพพิาทดวยวธีินี้       
จะมปีญหากรณทีีคู่กรณีไมยอมออนขอใหแกกัน ไมวาจะเกิดจากทิฐิ ความตองการที่จะเอาชนะ    
การกลวัตวัเองเสยีหนา หรือในกรณทีีเ่ปนขอพพิาทระหวางประเทศกอ็าจมคีวามขดัแยงทางวฒันธรรม
เขามาเกีย่วของ ซ่ึงในเรือ่งนีไ้ดมผีลการวจิยัของศาสตราจารย Roger Fisher ในหนงัสอื Getting to Yes
กลาวไววา บคุคลไมควรเจรจาตอรองโดยเปดเผยถงึจดุยนืหรือทาทไีวลวงหนา แตควรทีจ่ะแยกปญหา

                                                       
1 สรวิศ ลิมปรังษี. (ม.ป.ป.). ความรูท่ัวไปเก่ียวกับการระงับขอพิพาทนอกจากวิธีการทางศาล. หนา 4.
2 แหลงเดิม. หนา 4-5.
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ทีเ่กดิขึน้กบัความสมัพนัธสวนตวัระหวางคูเจรจา และพยายามหาจดุยนืหรอืทางเลอืก ซ่ึงเปนผลประโยชน
รวมกันใหมากที่สุด ซ่ึงสามารถสรุปไดเปนหลักการ 5 ประการดังนี้3

1) อยาเขาสูการเจรจาโดยมีการตั้งเงื่อนไขไวกอน เพราะเมื่อตั้งเงื่อนไขแลว  
จะท ําใหยากแกการเปลีย่นทาท ี นกัเจรจาทีแ่ขง็กราวมกัจะตัง้เงือ่นไขในการเจรจาทีค่อนขางแขง็กระดาง
ทาทดีงักลาวจะยัว่ยใุหอีกฝายหนึง่ตอบโตในลกัษณะเดยีวกนั การเจรจาโดยตัง้เงือ่นไขไวกอน จะท ําให
ตนเองมหีนาทีใ่นการปกปองเงือ่นไขของตน ท ําใหเกดิความไมคลองตวั มอัีตราสงู กลัวทีจ่ะตองเสยีหนา

2) แยกปญหาคนจากประเด็นขอพิพาท
3) เนนประโยชนรวมกัน ไมเนนเงื่อนไขของตนเอง

          4) สรางทางเลือกเพื่อผลประโยชนรวมกัน
          5) เนนขอเท็จจริงที่เปนกลาง

อารมณมักทํ าใหคนเราขาดเหตุผลและมองขามหลักการที่ถูกตองได การแยก
ปญหาคนจากขอเท็จจริงจึงจํ าเปนเพื่อบรรลุหลักการที่ถูกตองในหลายๆครั้งปญหาบุคคลทํ าใหการ
แกไขขอขัดแยงเปนไปดวยความยากลํ าบากมากยิ่งขึ้น

ขอดีของการเจรจาตอรอง
1) เปนการสรางความเสมอภาคไดอยางเทีย่งตรงบนจดุยนืทีเ่ปนธรรม เนนขอเทจ็

จริงทีเ่ปนกลาง ทํ าใหคูกรณีมีความพึงพอใจและสามารถรักษาสัมพันธภาพไดเปนอยางดี
2) เปนวิธีการที่รวดเร็วเพราะไมตองขึ้นอยูกับการวางหรือไมวางของบุคคล

ภายนอกอยางผูประนีประนอมขอพิพาท อนุญาโตตุลาการ ผูพิพากษาหรือทนายความ
3) วิธีการเจรจาตอรองนั้นสามารถยืดหยุนได ปรับเปลี่ยนไดตามสภาพแหง

ความขัดแยงหรือขอพิพาทนั้นๆ
4) เสยีคาใชจายนอย เพราะไมตองเสียคาใชจายใหแกบุคคลภายนอก
5) สามารถรกัษาความลบัระหวางคูความไดอยางดเียีย่มเพราะไมมบีคุคลภายนอก

เขามาเกี่ยวของ
6) การบงัคบัตามขอตกลงสามารถทํ าไดโดยงายเนื่องจากเกิดจากความสมัครใจ

ของคูกรณี

                                                       
3 วิชัย อรยิะนนัทกะ. (2540, กรกฎาคม-กนัยายน). “การระงบัขอพิพาททีเ่กดิจากสญัญาการคาระหวางประเทศ.”

ดุลพาห, 44, 3. หนา 106.
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ขอเสียของการเจรจาตอรอง
1) ผลการเจรจาตอรองนั้นยังไมผูกพันคูกรณีและบุคคลภายนอกจนกวาจะมี      

ค ําพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
2) ผูที่มีการศึกษาสูงกวา มีประสบการณมากกวา มีตํ าแหนงหนาที่ราชการ        

ยอมไดเปรียบผูที่ดอยการศึกษา ออนประสบการณ และประชาชนทั่วไปในการเจรจาตอรอง
3) กรณีเกิดปญหาจากตัวบุคคลที่ไมยอมออนขอใหแกกัน อาจเกิดจากทิฐิ       

ทีจ่ะเอาชนะ การกลัวเสียหนา หรือความเห็นแกตัว ยอมทํ าใหการเจรจาไรผล
4) กรณีปญหาความขัดแยงในดานวัฒนธรรม ความเชื่อ หรือเชื้อชาติมักเปน

อุปสรรคสํ าคัญของการเจรจา

2.1.2 การไกลเกล่ียขอพพิาทหรอืการประนอมขอพพิาท (Conciliation or Mediation)
เปนวิธีการที่มีความสลับซับซอนมากกวาการเจรจาตอรองธรรมดา เนื่องจาก  

ในวธีิการนีน้อกจากคูกรณีทั้งสองฝายแลวยังมีบุคคลที่ 3 ซ่ึงทํ าหนาที่เปนคนกลาง ซ่ึงมักจะเรียกวา
เปน “ผูไกลเกลี่ย (mediator)” เขารวมในกระบวนการดวย

กระบวนการในการไกลเกลีย่ขอพพิาทนัน้ คูกรณจีะเจรจาตอรองกนั โดยผูไกลเกลีย่
จะเปนคนที่คอยประสานความเขาใจใหกับทั้งสองฝาย และในขณะเดียวกันก็จะตองพยายาม     
เสาะแสวงหาหนทางแกไขปญหาที่ทั้งสองฝายอาจจะยอมรับไดมาเสนอ บอยครั้งที่ขอพิพาทขัดแยง
มีสาเหตุจากเรื่องเล็กนอยเหมือนนํ้ าผ้ึงหยดเดียว แตเนื่องจากเมื่อคูกรณีทะเลาะวิวาทกันแลว      
เรือ่งเล็กนอยนั้นจึงไดบานปลายลุกลามเปนเรื่องราวใหญโต ประกอบกับคูกรณีทั้งสองฝายอาจจะมี
ความรูสึกและอารมณรวมไปกับสถานการณที่เผชิญอยู ทํ าใหไมสามารถมองเห็นวิธีการแกไข
ปญหาได แตสํ าหรับผูไกลเกลีย่ซ่ึงเปนคนกลางทีไ่มมสีวนไดเสียกบัเรือ่งทีพ่พิาทยอมไมเกดิความรูสึก
และอารมณรวมไปกับเหตุพิพาทนัก ผูไกลเกล่ียจึงอาจจะมองเห็นปญหาไดทะลุปรุโปรงมากนัก 
ซ่ึงวธีิการแกไขปญหาอาจจะเปนเพยีงเรือ่งทีเ่หมอืนเสนผมบงัภเูขาเทานัน้ เพยีงแตคูกรณลืีมนกึถึงไป
นอกจากนั้นการที่ผูไกลเกลี่ยเปนคนกลางที่ไมมีสวนไดเสีย หากผูไกลเกลี่ยเสนอหนทางแกไข        
ปญหาอยางไรไปคูกรณีมักจะมีความหวาดระแวงนอยกวาวาขอเสนอดังกลาวจะมีนัยอะไรแอบแฝง
อยูหรือไม ดงันัน้จงึมโีอกาสมากกวาทีคู่กรณจีะยอมรบัขอเสนอทีผู่ไกลเกลีย่หยบิยืน่ให แตทัง้นีข้อเสนอ
ของผูไกลเกลี่ยตองมีความสมเหตุสมผลและเปนที่ยอมรับไดของทั้งสองฝายดวย
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การไกลเกลี่ยนั้นแมจะมีพิธีรีตองมากกวาการเจรจาตอรอง แตก็ยังมีความยุงยาก
นอยมากเมือ่เทยีบกบัการฟองรองคดตีอศาล บรรยากาศในการไกลเกลีย่กย็งัมลัีกษณะของความเปนกนัเอง
มากกวาการพิจารณาคดีของศาล และไมคอยมีลักษณะของการเผชิญหนาเปนปรปกษกันมากนัก 
ท ําใหมโีอกาสทีจ่ะรกัษาสมัพนัธภาพของคูกรณไีวไดมาก ในกรณทีีคู่กรณสีามารถตกลงกนัไดตามปกติ
จะใชเวลาไมนานนักเมื่อเทียบกับการดํ าเนินคดีในศาล บางครั้งอาจจะสามารถตกลงกันไดใน     
การไกลเกล่ียคร้ังแรก หรือบางกรณีอาจจะใชเวลาบางสองหรือสามครั้งแลวแตความสลับซับซอน
ของขอพพิาท สํ าหรับคาใชจายนัน้กไ็มสูงมาก แตคูกรณอีาจจะตองเสยีคาตอบแทนใหแกผูไกลเกลีย่บาง
หากเปนการใชบริการของสถาบันหรือบุคคลที่ทํ าหนาที่ใหบริการดานนี้โดยตรง แมวากระบวนการ
ไกลเกลีย่จะมผูีเขารวมกระบวนการมากขึน้ แตกย็งัคงสามารถรกัษาความลบัของคูกรณไีดเปนอยางดี
เนื่องจากสวนใหญเปนผูที่เกี่ยวของโดยตรงกับเรื่องที่พิพาท สวนคนนอกก็มีเพียงผูไกลเกลี่ย        
ซ่ึงโดยจรรยาบรรณแลวก็จะไมเปดเผยเรื่องราวที่รูเห็นมาในระหวางการไกลเกลี่ยตอบุคคลภายนอก
นอกจากนั้นตามปกติผูที่คูกรณีแตงตั้งใหเปนผูไกลเกลี่ยมักจะเปนผูที่มีความรูประสบการณเกี่ยวกับ
เรื่องที่พิพาทมากพอสมควร ทํ าใหผูไกลเกลี่ยสามารถเขาใจสภาพปญหาที่พิพาทไดเปนอยางดี   
ภายในเวลาอันรวดเร็ว และอาจจะมองเห็นวิธีการแกไขปญหาไดงายขึ้น

ปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดในกระบวนการไกลเกล่ีย คือ แมวาผูไกลเกลี่ยจะได
พยายามจนสดุความสามารถแลวกต็าม แตการตดัสนิใจขัน้สดุทายยงัคงเปนอ ํานาจของคูกรณวีาจะยอม     
ตกลงตามที่ผูไกลเกลี่ยเสนอหรือไม แนวคิดของผูไกลเกลี่ยที่วาขอพิพาทควรจะยุติในลักษณะใด 
หรือวิธีใดเปนหนทางออกที่เหมาะสมที่สุดยังคงมีสถานะเปนความเห็นที่ไมมีผลผูกพันคูกรณี       
ใหตองปฏิบัติตาม คูกรณีฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายอาจจะเห็นวาขอเสนอของผูไกลเกลี่ย      
ยังไมเหมาะสมและไมอาจยอมรับไดก็ได ทํ าใหทายที่สุดคูกรณีอาจจะไมสามารถระงับขอพิพาท      
ในกระบวนการไกลเกลี่ยก็ไดและอาจจะตองนํ าเรื่องไปฟองรองเปนคดีตอศาลตอไป

หากคูกรณีตกลงเห็นชอบดวยกับขอเสนอของผูไกลเกลี่ยก็ตองทํ าสัญญาใน
ลักษณะของสัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นตางหาก สัญญาที่ทํ าขึ้นภายหลังนี้จึงจะมีผลผูกพัน
คูกรณีใหตองปฏิบัติตาม หากตอมาปรากฏวาคูกรณีฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามสัญญาที่ทํ าขึ้นนั้น        
อีกฝายก็ตองนํ าเรื่องไปฟองรองตอศาล และมีการดํ าเนินคดีสืบพยานตามปกติเหมือนคดีทั่วๆ ไป 
ซ่ึงไมอาจระบุไดวาตองใชเวลามากนอยเทาใด ทํ าใหผลที่สุดความประสงคของคูกรณีที่ตองการ   
จะหลกีเลีย่งกระบวนการทางศาลกอ็าจจะไมเปนผล เพราะตองเขาสูกระบวนการด ําเนนิคดสืีบพยาน
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ของศาลตามปกติ หากตองการจะบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น แตหากทั้งสองฝาย
ปฏิบตัติามสัญญานั้นแตโดยดีก็นับเปนโชคดีของทั้งสองฝายที่สามารถระงับขอพิพาทไดอยางถาวร4

  ขอดีของการไกลเกล่ีย
1) มขีัน้ตอนในการดํ าเนินการที่เรียบงาย สะดวกรวดเร็ว ประหยัด คุมคา
2) มีผูประนอมขอพิพาทเปนคนกลางจึงชวยทํ าใหบรรยากาศในการเจรจาดีขึ้น 

เพราะคูกรณีมีความเกรงใจ
3) สามารถทราบถงึความตองการทีแ่ทจริงของคูกรณทีัง้สองฝายเพือ่ใหตกลงกนั

งายขึ้นและเปนที่พึงพอใจระหวางกัน
4) ทํ าใหขอพิพาทที่มีอยู หรือที่จะมีขึ้นระงับสิ้นไปตามกฎหมายเพราะ              

ไมสามารถอุทธรณฎีกาไดอีก
5) ประหยัดคาใชจายเพราะไมตองเสียคาตอบแทนใหแกผูประนอมขอพิพาท

และไมตองเสียคาธรรมเนียมเหมือนการดํ าเนินคดีในศาล
6) ผูประนอมขอพิพาทจะชวยเจรจาเพื่อใหคูกรณีลดหรือขจัดความขัดแยงลง    

ทํ าใหความสัมพันธของคูกรณีดีขึ้น
ขอเสียของการไกลเกล่ีย
1) การรกัษาความลบัอาจไมดเีทากบัการเจรจาตอรองเพราะมผูีประนอมขอพพิาท

รวมเจรจาดวยซ่ึงผูประนอมขอพิพาทจํ าเปนตองรูรายละเอียดของขอพิพาททั้งหมด จึงจะสามารถ
เสนอความเห็นของตนแกคูกรณีเพื่อเปนทางออกในการระงับขอพิพาทได

2) คูความบางคนอาจใชวธีิการประนอมขอพพิาทเพือ่เปนเครือ่งมอืในการประวงิ
คดีได

3) ผลของการประนอมขอพิพาทยังไมผูกพันคูกรณีและบุคคลภายนอกจนกวา  
จะมีคํ าพิพากษาตามยอม

2.1.3 การอนุญาโตตุลาการ (Arbitration)
เปนกระบวนการที่มีความสลับซับซอนกวาการเจรจาตอรองและการไกลเกลี่ย

ขอพพิาท แตมลัีกษณะหลายประการทีใ่กลเคยีงกบัการด ําเนนิคดใีนศาล ในวธีิการนีคู้กรณจีะแตงตัง้
บุคคลขึ้นทํ าหนาที่เปน “อนุญาโตตุลาการ (Arbitrator)” เพื่อวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทที่เกิดขึ้น        

                                                       
4 วิชัย อริยะนันทกะ. แหลงเดิม. หนา 5-6.
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โดยคูกรณีทั้งสองฝายจะตองนํ าสืบพยานหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของตอผูที่เปนอนุญาโตตุลาการ  
เพือ่ใหอนุญาโตตุลาการใชเปนขอมูลในการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาท

ในกระบวนการอนญุาโตตลุาการจะมบีคุคลทีส่ามทีท่ ําหนาทีเ่ปนคนกลางคลายกบั
กรณีของการไกลเกลี่ย ทํ าใหมีหลายคนเขาใจผิดวากระบวนการไกลเกล่ียและอนุญาโตตุลาการ  
เปนอยางเดยีวกนั แมวา “ผูไกลเกลีย่” และ “อนญุาโตตลุาการ” จะท ําหนาทีเ่ปนคนกลางในกระบวนการ
ระงบัขอพิพาทเชนเดียวกัน แตภาระหนาที่และบทบาทของ “ผูไกลเกลี่ย” และ “อนุญาโตตุลาการ” 
แตกตางกนัคอนขางมาก ดงัทีก่ลาวมาแลวขางตนวา “ความเหน็” ของ “ผูไกลเกล่ีย” เปนเพยีงขอเสนอแนะ
วธีิการแกไขปญหาเทานั้น ซ่ึงไมมีผลผูกพันคูกรณีใหตองปฏิบัติตามแตอยางใด ในทางตรงกันขาม
ความเห็นของ “อนุญาโตตุลาการ” ซ่ึงแสดงออกโดยคํ าชี้ขาด (arbitral award) มผีลผูกพันเปนยุติให
คู กรณีตองปฏิบัติตามทันที แมหากคูกรณีฝายหนึ่งไมปฏิบัติตามคํ าชี้ขาดอีกฝายยังตองไปพึ่ง
กระบวนการทางศาลกต็าม แตการขอใหศาลบงัคบัตาม “ค ําชีข้าด” ของอนญุาโตตลุาการมคีวามสะดวก
รวดเรว็มากกวาการฟองรองขอใหบังคับตามสัญญาทั่วๆ ไป เนื่องจากหลักเกณฑที่ศาลจะตองใชใน
การตัดสินวาจะบังคับหรือปฏิเสธไมบังคับใหตามคํ าชี้ขาดนั้นถูกกํ าหนดไวอยางชัดเจนในกฎหมาย
วามกีรณใีดบาง ซ่ึงกรณทีีก่ฎหมายก ําหนดใหค ําชีข้าดอาจถกูปฏเิสธการบงัคบัคอนขางมอียูอยางจ ํากดั
เพยีงไมกี่กรณี

การระงับขอพิพาทโดยวิธีอนุญาโตตุลาการ แมจะมีความสลับซับซอนกวา    
การไกลเกลีย่และการเจรจาตอรอง แตความยุงยากกย็งันอยกวาการด ําเนนิคดใีนศาลมาก แมวาจะตอง   
มีการนํ าสืบพยานหลักฐานตออนุญาโตตุลาการ แตกระบวนการคอนขางมีความยืดหยุนมากกวา
และไมคอยจะมีขอกํ าหนดทางเทคนิคมากนัก เชน เอกสารภาษาตางประเทศก็อาจจะไมตองทํ า     
ค ําแปลเปนภาษาไทย หรือหากคูกรณเีปนชาวตางชาต ิ การด ําเนนิกระบวนพจิารณากอ็าจท ําเปนภาษา
ตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษ โดยการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการที่มีความรูและสามารถสื่อสารภาษา
ตางประเทศนั้นได

ความรวดเร็วในการดํ  าเนินกระบวนพิจารณาก็มีมาก  เนื่องจากปกติ                 
แมอนุญาโตตุลาการจะมีอาชีพประจํ าอยางอื่นแตไมตองรับผิดชอบขอพิพาทหลายเรื่องพรอมๆ กัน 
ท ําใหสามารถกํ าหนดวันพิจารณาไปไดอยางรวดเร็ว ไมตองเขาคิวรอสืบพยานเหมือนการดํ าเนินคดี
ในศาล และสามารถดํ าเนินกระบวนพิจารณาไปไดรวดเดียวจนเสร็จสิ้น

เนื่องจากคูกรณีเปนคนเลือกและแตงตั้งอนุญาโตตุลาการเอง คูกรณีจึงสามารถ
เลือกบุคคลที่ตนเห็นวาเปนผูมีความรูเชี่ยวชาญในเรื่องที่พิพาท และมีความเที่ยงธรรมมาทํ าหนาที่
อนุญาโตตุลาการ ทํ าใหการวินิจฉัยช้ีขาดสามารถทํ าไดอยางรวดเร็วเพราะอนุญาโตตุลาการ            
มีพื้นฐานความรูในเรื่องที่พิพาทมากพอสมควร การทํ าความเขาใจจึงรวดเร็วกวาผูที่ไมมีพื้นฐาน
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เรื่องดังกลาวมากอน และการชี้ขาดก็นาจะตรงกับความเปนจริงและถูกตองตามหลักวิชาทางปฏิบัติ
หรือปกติประเพณีในเรื่องนั้นๆ

ในกรณีของขอพิพาทระหวางประเทศที่คู กรณีอาจจะมีความแตกตางในเรื่อง
สัญชาติ ขอไดเปรยีบประการส ําคญัประการหนึง่ทีท่ ําใหกระบวนการอนญุาโตตลุาการไดรับความนยิม
อยางแพรหลายในวงการธุรกิจการคาระหวางประเทศ คือการบังคับตามคํ าชี้ขาดไดในหลายประเทศ 
ลักษณะเดนประการนี้ทํ าใหคํ าชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการไดเปรียบคํ าพิพากษาของศาลอยางมาก 
ในกรณีคํ าพิพากษาของศาลตามปกติคู กรณีที่ชนะคดียอมจะสามารถบังคับตามคํ าพิพากษาได
เฉพาะในประเทศที่ศาลมีคํ าพิพากษาเทานั้น จะน ําคํ าพิพากษาของศาลประเทศหนึ่งไปบังคับในอีก
ประเทศหนึง่ไมได หากตองการจะบังคับคดีจากทรัพยสินของฝายที่แพคดีซ่ึงอยูในอีกประเทศหนึ่ง 
กต็องน ําเรือ่งทัง้หมดไปฟองรองคดใีหมในประเทศทีฝ่ายทีแ่พคดมีทีรพัยสินอยู เนือ่งจากค ําพพิากษา
ของศาลเปนการใชอํ านาจอธิปไตยของประเทศหนึ่ง จึงไมสามารถนํ าไปบังคับในอีกประเทศ        
ที่ตางก็มีอธิปไตยของตนได แมในปจจุบันจะมีบางประเทศยอมบังคับตามคํ าพิพากษาของศาล    
ตางประเทศอยูบาง และในอนาคตมีแนวโนมวาจะมีประเทศที่ยอมรับแนวคิดนี้มากขึ้น แตจํ านวน
ประเทศเหลานี้ยังมีนอยมาก ในประเทศไทยตั้งแตอดีตจนปจจุบันคํ าพิพากษาของศาลตางประเทศ
ถือเปนพยานหลกัฐานชิน้หนึง่ในคดทีีส่ามารถน ําสืบแสดงตอศาลเพือ่ใหศาลใชประกอบการพจิารณา
ศาลจะไมบังคับตามคํ าพิพากษาของศาลตางประเทศใหทันที หากแตจะตองพิจารณาขอเท็จจริง    
ทัง้หมดในคดกีอนวาสมควรจะวนิจิฉยัอยางไรเหมอืนกรณคีดทีัว่ๆ ไป แลวศาลไทยกจ็ะมคี ําพพิากษา
เปนของตนเอง การบังคับชํ าระหนี้จึงเปนการบังคับไปตามคํ าพิพากษาของศาลไทยตามปกติ        
ดังนั้นหากคูกรณีมีธุรกิจหรือทรัพยสินอยูในหลายประเทศ การบังคับคดีกับทรัพยสินที่อยูใน
ประเทศตางๆ จึงยุ งยากและเสียเวลามาก แตปญหาที่กลาวถึงนี้จะไมเกิดกับคํ าชี้ขาดของ
อนญุาโตตลุาการ เนือ่งจากในปจจบุนัประเทศสวนใหญไดเขาเปนภาคขีองอนสัุญญานครนวิยอรก 1958
(New York Convention 1958) รวมแลวมากกวา 120 ประเทศ ตามอนุสัญญาดังกลาวประเทศภาคี  
มหีนาทีต่องบงัคบัตามค ําชีข้าดของอนญุาโตตลุาการตางประเทศ ดงันัน้ค ําชี้ขาดตามอนสัุญญาดงักลาว
จึงสามารถนํ าไปบังคับที่ประเทศภาคีประเทศใดก็ไดที่คูกรณีที่แพคดีมีทรัพยสินอยู ไมจํ าตองไป
ด ําเนนิการฟองรองเปนคดีใหมทั้งหมด กรณีที่ศาลของประเทศภาคี จะปฏิเสธไมยอมบังคับใหตาม
ค ําชีข้าดกจ็ะจํ ากัดเฉพาะแตเหตุที่อนุสัญญากํ าหนดไวโดยเฉพาะเทานั้น5

                                                       
5 วิชัย อริยะนันทกะ. แหลงเดิม. หนา 6-8.
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สํ าหรับประเทศไทยนั้น ปจจุบันขอพิพาทที่ใชการอนุญาโตตุลาการได6 คือ    
ขอพิพาททางแพงและพาณิชยที่ไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี ขอพิพาทในสัญญา
ระหวางรัฐกับเอกชนตามพระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พุทธศักราช 2545 มาตรา 15 โดยเฉพาะ
อยางยิ่งข อพิพาททางแพงที่ เกี่ยวของกับความรู ความเชี่ยวชาญทางดานเทคนิควิศวกรรม 
สถาปตยกรรม แพทย กฎหมายพิเศษ เชน การคาระหวางประเทศ ประกันภัย ที่มีความยุงยาก 
เอกสารจํ านวนมาก และทุนทรัพยสูง

อนุญาโตตุลาการแบงออกเปน 2 ประเภท คือ
1) อนญุาโตตุลาการในศาล เปนกรณีที่คูพิพาทไดนํ าคดีขึ้นสูศาล และคดีอยูใน

ระหวางการพิจารณาของศาล คู ความอาจตกลงกันเสนอขอพิพาททั้งหมดหรือบางสวนให
อนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือหลายคนเปนผูช้ีขาด โดยยื่นคํ าขอรวมกันขอตั้งอนุญาโตตุลาการ    
ใหการตั้งอนุญาโตตุลาการนี้เปนไปตามหลักเกณฑในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 
หมวด 3 มาตรา 210-222

2) อนุญาโตตุลาการนอกศาล เปนกรณีที่คู พิพาทยังไมไดนํ าคดีขึ้นสูศาล       
แตตกลงกันใหระงับขอพิพาทดวยวิธีอนุญาโตตุลาการกอนหรือหลังจากขอพิพาทเกิดขึ้นแลว     
การระงับขอพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการนี้ยังไมเปนที่แพรหลายในหมูนักธุรกิจและนักกฎหมาย
ภายในประเทศแตเปนที่นิยมใชกันอยางกวางขวางในการทํ าสัญญาระงับขอพิพาททางธุรกิจการคา
ระหวางประเทศ

ขอดีของการอนุญาโตตุลาการ
1) คูความสามารถกํ าหนดจํ านวนและเลือกตัวอนุญาโตตุลาการได
2) คูความสามารถก ําหนดและเลอืกวธีิพจิารณาของอนญุาโตตลุาการได เพือ่ให

สมประโยชนของคูกรณี
3) คูกรณีสามารถเลือกสถานที่ช้ีขาดได
4) สามารถรักษาชื่อเสียงของคูกรณีและความลับทางธุรกิจการคาไวได
5) สามารถรักษาความสัมพันธระหวางคูกรณีทํ าใหกลับมาดํ าเนินธุรกิจการคา   

ไดตามปกติ
6) อนุญาโตตุลาการเปนผูเชี่ยวชาญในดานนั้นๆจึงสามารถเขาใจปญหาไดงาย

และรวดเร็ว
7) เปนวิธีการที่เหมาะสมกับขอพิพาททางธุรกิจที่มีความยุงยากสลับซับซอน

                                                       
6 สถาบันอนุญาโตตุลาการ สํ านักระงับขอพิพาท. (ม.ป.ป.).  คูมือการอนุญาโตตุลาการ ในศาล. หนา 4.
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8) คํ าชี้ขาดสามารถบังคับไดทั่วโลก
ขอเสียของการอนุญาโตตุลาการ
1) ขอพพิาททีจ่ะท ําการอนญุาโตตลุาการไดนัน้ตองเปนขอพพิาททางแพงเทานัน้
2) เร่ืองคาใชจาย แมวาการด ําเนนิกระบวนการอนญุาโตตลุาการในประเทศไทย

ในปจจบุนัจะไมตองเสยีคาธรรมเนยีมใหแกสถาบนัอนญุาโตตลุาการ แตคูกรณจีะตองเสยีคาปวยการ
ใหแกผูที่ทํ าหนาที่อนุญาโตตุลาการ หากมีการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการหลายคน คาใชจายสวนนี้    
ก็จะสูงขึ้นเปนเงาตามตัว สํ าหรับอนุญาโตตุลาการบางคนที่มีช่ือเสียงมากหรือสํ าหรับขอพิพาทที่  
ยุงยากมาก คาปวยการก็อาจจะมากเปนพิเศษดวย
 3) เร่ืองการบังคับตามคํ าชี้ขาด เนื่องจากอนุญาโตตุลาการไมมีอํ านาจบังคับ   
ใหเปนไปตามคํ าชี้ขาดไดเอง แตตองใชกลไกของศาลทํ าใหตองไปดํ าเนินกระบวนพิจารณาศาลตอ
ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซ่ึงอาจจะเปนการเพิ่มขั้นตอนเขาไปอีก จากที่มี
การด ําเนินคดีเพียงสองหรือสามขั้นแตตองกลายเปนสามหรือส่ีขั้น
 4) ค ําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการถือเปนที่สุดในชั้นเดียว

2.1.4 การพิจารณาพิพากษาโดยศาล (Litigation)
การระงบัขอพพิาทโดยศาลเปนกระบวนการทีม่หีลักเกณฑและขัน้ตอนที่เขมงวด

ถือเปนกลไกระงับขอพิพาทที่มีมาตรฐานที่สุด การพิจารณาคดีของศาลจะเปนการคนหาขอเท็จจริง
ในประเด็นสํ าคัญที่คู ความโตแยงกันหรือเปนการคนหาความเสียหายที่แทจริงโดยผูพิพากษา        
ซ่ึงเปนทีย่อมรบัของประชาชนทัว่ไปและถอืเปนทีพ่ึง่สดุทายทีท่กุคนยอมรบั ในการด ําเนนิกระบวน
พิจารณาศาลจะรับฟงพยานหลักฐานตางๆตามสมควรและจํ าเปนแลวศาลจึงจะพิพากษาตัดสินคดี 
เมื่อศาลไดพิพากษาคดีแลวโจทกหรือจํ าเลยซึ่งไมพอใจในผลแหงคดีสามารถอุทธรณหรือฎีกาได
ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง แตถาไมมีการอุทธรณหรือ
ฎกีาภายในระยะเวลาที่กํ าหนดก็ถือวาคํ าพิพากษานั้นเปนที่สุด เทากับวาขอพิพาทนั้นระงับลงแลว

ขอดีของการพิจารณาพิพากษาโดยศาล
1) ผลของคํ าพิพากษาผูกพันคูกรณีและบุคคลภายนอก
2) เปนวิธีการระงับขอพิพาทที่เปนมาตรฐาน
3) คาใชจายถูกกวาการอนุญาโตตุลาการ
4) ผูพพิากษาไดรับการยอมรับจากประชาชนทั่วไปวามีความเปนธรรม
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ขอเสียของการพิจารณาพิพากษาโดยศาล
1) ใชเวลานาน หากมีการอุทธรณหรือฎีกาจะยิ่งนานมากขึ้น
2) เสยีคาใชจายมากกวาการเจรจาตอรองและการไกลเกลี่ยขอพิพาท เพราะตอง

เสยีคาวาความใหแกทนายความ และคาฤชาธรรมเนยีมใหแกศาล และอาจตองเสยีใหบคุคลภายนอก
3) กระบวนพิจารณาของศาลกระทํ าโดยเปดเผยจึงทํ าใหรักษาความลับไมได

ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอช่ือเสียงหรือธุรกิจ
4) กระบวนพิจารณาคดีมีขั้นตอนมากและสลับซับซอนจึงขัดกับสภาพธุรกิจ         

ทีต่องการความสะดวกรวดเร็ว
5) ท ําใหคูความรูสึกไมดีตอกันเพราะจะตองมีฝายแพและฝายชนะคดี
อยางไรก็ตาม วิธีการระงับขอพิพาททั้งหมดไมวาจะเปนการเจรจาตอรอง      

การไกลเกลีย่ขอพพิาท การอนญุาโตตลุาการ ตลอดจนการฟองรองคดตีอศาลตางกม็ขีอดแีละขอดอย
ของตนแตกตางกันไป การจะนํ าไปใชจึงตองพิจารณาใหเหมาะสมกับความจํ าเปนในแตละกรณี

2.2  ววัิฒนาการของการระงับขอพิพาทโดยการไกลเกล่ีย

ววิฒันาการของชมุชนกอนมศีาสนาและกฎหมาย สมยัพอบาน (หวัหนา) ซ่ึงมกีารไกลเกลีย่
ขอพพิาทบางกรณ ี ในเบือ้งตนมเีพยีงผูเฒาทีน่บัถือเทานัน้ สวนมากมกัเปนผูเชีย่วชาญทางขนบประเพณี
ทางไสยศาสตร สามารถท ําพธีิปดเปาภตูผีปศาจ เปนตน ซ่ึงกส็ามารถไกลเกลีย่ขอพพิาทเลก็ๆ นอยๆ
หรือวากลาวตักเตือนผูละเมิดขอหามตางๆ สวนเรื่องที่เปนบานเปนเมืองขึ้นนั้น เปนตอนที่เจริญขึ้น
มากแลว และจะมีพอเมือง มีประเพณี และขอศาสนา ที่ดียิ่งกวาเดิม7

ประเทศไทย ไมปรากฏหลักฐานแนชัดวาไดนํ าระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทมาใชระงับ
ขอพพิาททีเ่กดิขึน้ในชมุชนและสงัคมตัง้แตเมือ่ใด แตตามประวตัศิาสตรของแตละยคุ ตัง้แตลานนาไทย
มาสูยุคสุโขทัย จนถึงปจจุบันเชื่อวาเปนหลักธรรมชาติของมนุษยที่ใชขนบธรรมเนียมประเพณี     
คานยิมทองถ่ินในการทํ าการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อใหเกิดความสงบเรียบรอยแกชุมชน โดยเริ่มจาก
สังคมปฐมภูมิ ไดแกครอบครัว ไปสูสังคมทุติยภูมิ ไดแกชุมชน และหมูบานโดยยอมรับผูอาวุโส 
พระสงฆ เปนผูไกลเกลีย่ขอพพิาท ครัน้เปนราชธานตีัง้แตสมยัลานนาไทย และสมยัสุโขทยั เปนตนมา
วดัและวงัมอิีทธพิลตอความเปนอยูของสงัคมไทย กษตัริยและพระสงฆจงึมบีทบาทในการไกลเกลีย่
ขอพพิาทใหแกคนในสมัยโบราณเปนอยางมาก

                                                       
7 หลวงสุทธิวาทนฤพุฒิ (สอาน รมยานนท). (2529). ประวัติศาสตรกฎหมายชั้นปริญญาโท. หนา 6.
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ในยคุกอนสุโขทัย ยุคนี้เร่ิมมีกฎหมายที่พระเจามังรายตราขึ้นที่เรียกวา “มังรายศาสตร” 
เปนกฎหมายทีม่าจากรฐัาธปิตย ก ําหนดสทิธหินาทีพ่ลเมอืง เนือ้หากฎหมายก ําหนดค ําสอนทางศาสนา
และจารีตประเพณีไวในธรรมนูญกัณฑไตร 2038 เปนคํ าสอนจาเมืองซึ่งเปนผูปกครองหัวเมืองวา 
“การประนปีระนอมยอมความใหใชหลักบัวอยาใหช้ํ า นํ้ าอยาใหขุน งูอยาใหเคียด เขียดอยาใหตาย 
ไมอยาใหตัด ฆอนอยาใหหัก  ฝงอยาใหพังทลายลงมา” นับวาเปนหลักชี้ใหเห็นวา การไกลเกลี่ย
ประนปีระนอมไดมีการใชระงับขอพิพาทในการปกครองบานเมืองมานานแลว

ในสมัยสุโขทัย เปนระบบการปกครองแบบพอปกครองลูก (Paternalistic Society) ซ่ึง
สถาบันพระมหากษัตริยไดมีบทบาทในการประสิทธิประสาทความยุติธรรมดวยพระมหากษัตริย
โดยตรงในหลกัการและเนือ้หาไดรับอทิธพิลจากพระธรรมศาสตรเขากบัพระราชศาสตรน ํามาวนิจิฉยั
ใหความเปนธรรม ในทางปฏบิตัดิงัปรากฏเปนหลักฐานทางประวตัศิาสตร คอืหลักศลิาจารกึทีบ่งบอก
วาพอขุนรามคํ าแหงทรงรับเรื่องราวรองทุกขจากไพรฟาประชาชน และทรงรับฟงเรื่องราวขอพิพาท
ดวยพระองคเอง ดังถอยคํ าจารึกในแทงศิลาวา

“ถาไพรฟาลูกขนุผิดแผกแตกตางกนั ไตสวนดแูทแลจรงิ แลงความแกเขาดวยซ่ือ บเขา ผูลัก”
และอีกตอนหนึ่งมีความวา
“ในปากประตู มีกระดิ่งอันหนึ่งแขวนไว ไพรฟาหนาปกกลางบานกลางเมืองมีถอยมี     

ความเจบ็ฟองของใจ มันจะกลาวถึงเจาเถิง ขุนบไร ไปสั่นกระดิ่งอันทานแขวนไว พอขุนรามคํ าแหง
เจาเมอืงไดยินเรียก เมื่อถามสวนความแกมันดวยช่ือ ไพรในเมืองสุโขทัยจึงชม”

จากศลิาจารึกแสดงถึงสังคมสมัยนั้นวา การยื่นเรื่องราวรองทุกขยื่นตอเจาขุนมูลนายได 
แตหากเกินอํ านาจของเจามูลนายใหยื่นถวายฎีกาตอพอขุนรามคํ าแหงซึ่งเปนลักษณะการปกครอง
แบบพอปกครองลูก นาจะเปนสิ่งพิสูจนไดวาระบบการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทเปนวิธีที่ระงับ
ขอพพิาททีต่รงความตองการสังคมสมัยนั้นมากกวาจะใหตัดสินชนะคดีกัน นอกจากนี้ยังไดนํ าหลัก
ศาสนาผสมผสานกบัหลักการปกครอง เพือ่ใหสมาชกิหาทางปรองดองกนั ไมเบยีดเบยีนและใหอภยักนั
จะนํ ามาซึ่งความสงบสุขของสังคมซึ่งเปนกรณีสนับสนุนวาสมัยสุโขทัยไดนํ าวิธีการไกลเกลี่ย
ประนอมขอพิพาทมาใชในชีวิตของคนในยุคนั้นไดเปนอยางดี

สมยัอยธุยา มศีาลเกดิขึน้โดยกฎหมายตางๆ ออกมาภายใตพระราชอ ํานาจของพระมหากษตัริย
อันเปนรัฐาธิปตย ตั้งแตแผนดินของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระเจาปราสาททอง    
สมยัสมเด็จพระนารายณมหาราช มีกฎหมายเรียกชื่อตางๆ กันไป เชน พระอัยการ พระราชกํ าหนด 
พระธรรมนูญ

                                                       
8 พิธินัย ไชยแสงสุขกุล และคณะ. (อางถึงใน ดํ าริห สุตเตมีย, 2541: 25)
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ในจุลศักราช 1166 สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 ไดทรงตั้งขาราชการชํ าระสะสางกฎหมาย     
ที่วิปลาสไมชอบดวยความยุติธรรม เรียกวา กฎหมายตราสามดวง9 หมวดแรก เร่ิมดวย                
พระธรรมศาสตร ถัดมาเปนหลักอนิทภาษ และกฎหมายลกัษณะตางๆทีพ่ระมหากษตัริยรัชกาลตางๆ
ทรงบญัญตัขิึน้ คมัภรีพระธรรมศาสตรแบงเปน 2  ตอน คอื ตอนแรกกลาวถึงต ํานานก ําเนดิแหงคมัภรี
ตอนทีส่องเปนตวับทพระธรรมศาสตร อธิบายถึงลักษณะผูทีจ่ะเปนตระลาการ10 และยงัมพีระไอยการ
ก ําหนดคุณสมบัติตระลาการอีก ดังนี้

1. ตระลาการที่นับถือศาสนาเดียวกันหรือในประเภทเดียวกัน
2. ตระลาการที่เปนนายรอย หรือนายแขวงในหัวเมืองสวนนอก
3. ตระลาการที่มีใจไมลํ าเอียงเขาขางฝายใด
4. ตระลาการที่ไดรับแตงตั้งใหเปนตระลาการผูใหญ
5. ตระลาการที่พระมหากษัตริยทรงแตงตั้ง
6. ตระลาการผูไกลเกลี่ยที่ไดรับเลือกเขามาดวยความยินยอมของคูความทั้งสองฝาย
ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา ตระลาการมิไดหมายถึงผูพิพากษาเทานั้น แตยังมีบุคคลอื่น      

ทีเ่ปนตระลาการไดเชนกนั ไดแก นายรอย  นายแขวง หรือบรรดาพระสงฆทีม่คีวามรูกฎหมาย นอกจากนี้
ผูไกลเกลี่ยก็เรียกวาตระลาการ

สมยักรุงรัตนโกสินทร ในยุคตนสมัยกรุงธนบุรีมีเวลา 15 ป ไมปรากฏวาไดปรับปรุง
ดานปกครองและกฎหมาย เนือ่งจากการศกึสงครามยงัมอียู จนกระทัง่สมเดจ็พระพทุธยอดฟาจฬุาโลก
ไดทรงชํ าระกฎหมายใหเปนหมวดหมูที่เรียกวากฎหมายตราสามดวง โดยพระกรุณาโปรดเกลา     
ใหฝายอาลักษณ ฝายลูกขุน ฝายราชบัณฑิต รวมกันชํ าระพระราชกํ าหนดบทพระอัยการอันมีอยูใน
หอหลวงตั้งแตพระธรรมศาสตรเปนตนไปใหถูกตองตามพระบาลี ดังนั้นการวินิจฉัยช้ีขาดตัดสิน
และการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทตามหลักพระธรรมศาสตรและพระราชศาสตรคงยึดถือกันอยู

สมยักรงุรัตนโกสินทรตอนกลาง พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวมีการปฏิรูป
กฎหมายและระบบศาลยตุธิรรม โดยทรงตัง้กระทรวงยตุธิรรม มกีารปรบัปรงุวธีิพจิารณาอยางตะวนัตก
ท ําใหกฎหมายทีใ่ชแตพระธรรมศาสตรหมดไปเขาสูระบบประมวลกฎหมายทีเ่ทยีบทนัอารยประเทศ
การประนอมขอพพิาทไดบญัญตัไิวในประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยบรรพวาดวย เอกเทศสญัญา

                                                       
9  เธียร เจริญวัฒนา. (2528). ระบบกฎหมายไทยและตางประเทศ. หนา 556.
10 ควอริช เวลล. (2527). การปกครองและการบริหารของไทยสมัยโบราณ. หนา 155.
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มาตรา 850 ในเรื่องสัญญาประนีประนอมยอมความอันเปนบทบัญญัติที่ตราไว เปนวิธีการหนึ่งใน
ระบบการระงับขอพิพาทที่ทํ าใหคูพิพาทตกลงผอนผันใหแกกัน11

สังคมในปจจุบันมีคนอยูรวมกันเปนจํ านวนมาก ในชีวิตประจํ าวันยอมมีนิติสัมพันธ     
ตอกันระหวางบุคคล เมื่อไมสามารถตกลงกันไดหรือไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา ยอมสงผลใหเกิด
ขอพิพาททางแพงมากขึ้นไมวาจะเปนขอพิพาทภายในประเทศหรือขอพิพาทระหวางประเทศ       
ซ่ึงมแีนวโนมจะเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ท ําใหเกดิคดคีวามจ ํานวนมากขึน้สูศาล แตเนือ่งจากจ ํานวนผูพพิากษา     
มจี ํากดั และไมไดสัดสวนกับจํ านวนขอพิพาทที่เพิ่มมากขึ้น เกิดปญหาปริมาณคดีลนศาล จึงทํ าให
การระงบัขอพพิาททางศาลเปนไปอยางลาชา ซ่ึงศาลยตุธิรรมไดแกปญหาโดยการนํ ามาตรการตางๆ 
มาใชในการด ําเนนิคดใีหเสรจ็ไปโดยเรว็ เชน การเรงรัดพจิารณาคด ีการพจิารณาคดตีอเนือ่ง และการเพิม่
จ ํานวนผูพพิากษา รวมถึงการนํ าการไกลเกลี่ยมาใชในการระงับขอพิพาท นอกจากนี้ ในสภาวการณ
ปจจบุนัประเทศไทยก ําลังประสบปญหาเกีย่วกบัความมัน่คงของประเทศ โดยสามจงัหวดัชายแดนภาคใต
อันไดแก ปตตานี ยะลา นราธิวาส ไดมีกลุมชนบางกลุมใชความรุนแรง กออาชญากรรม ทํ าลาย
ทรัพยสิน รางกาย และชวีติของประชาชนในจังหวัดนั้นๆ ซ่ึงรัฐบาลกํ าลังตอรอง (Negotiate) กับ
ความขัดแยง และความไมสงบวาจะใชกํ าลัง หรือชนะใจคนสามจังหวัดภาคใต แลวจะดํ าเนิน
กระบวนการรอมชอม (Conciliation) ใหสํ าเร็จไดอยางไร หรือจะตั้งกระบวนการไกลเกลี่ย 
(Mediation) โดยมสีถาบนักลาง หรือคณะบคุคลกลางท ําการไกลเกล่ีย (Mediator) เพือ่ใหทกุฝายเขาใจ
ซ่ึงกนัและกนั แลวอยูรวมกนั โดยตางฝายตางเคารพสทิธิพืน้ฐานของกนัและกนัอยางสงบและศานติ12

สํ าหรับการไกลเกลี่ยขอพิพาทในชนบทนั้น แตเดิมกระทรวงมหาดไทยไดมีการมอบ
อํ านาจการไกลเกลีย่ขอพพิาทใหกบัเจาหนาทีข่องรฐั เชน ผูใหญบาน นายอ ําเภอ คณะกรรมการหมูบาน
ซ่ึงไดผลและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถชวยระงับขอพิพาทในชุมชนทองถ่ินชนบทได
เปนอยางด ี แตในปจจบุนัไมคอยจะประสบความส ําเรจ็และเปนทีย่อมรบัมากนกั เนือ่งจากประชาชน
ใหความเชื่อมั่นตอการพิจารณาและชี้ขาดตัดสินโดยผูพิพากษามากกวา13 สํ านักระงับขอพิพาท 
สํ านกังานศาลยตุธิรรม จงึไดจดัตัง้อาสาสมคัรไกลเกล่ียขอพพิาทในชมุชน (อ.ก.ช.) โดยเปนการอบรม
                                                       

11 ดํ าริห สุตเตมีย. (2541). การไกลเกล่ียขอพิพาทโดยองคกรฝายบริหารศึกษาเฉพาะกรณีการไกลเกล่ีย
ประนอมขอพิพาทของสํ านักงานคุมครองสิทธิและชวยเหลือทางกฎหมายแกประชาชน สํ านักงานอัยการสูงสุด.
หนา 24-28.

12 สนิท นิติธรรมาศ. (2548, ธันวาคม). “ลัทธิการไกลเกลี่ย (Conciliationism) โดยสามัญสํ านึก
(Master of Commonsense).” วารสารกฎหมายศาลแพง, 2, 2. หนา 178.

13 วรรณชัย บุญบํ ารุง. (2548). หลักและทฤษฎีของอนุญาโตตุลาการเปรียบเทียบกับกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพง. หนา 22.
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เพือ่เผยแพรความรู ความเขาใจในหลกัและวธีิการระงบัขอพพิาท กฎหมายเบือ้งตน ทกัษะในการไกลเกลีย่
และการประนอมขอพิพาท ซ่ึงเปนกระบวนการไกลเกล่ียนอกศาลเทานั้น โดยกระทรวงยุติธรรม  
ไดออกระเบยีบกระทรวงยตุธิรรมวาดวยอาสาสมคัรไกลเกล่ียขอพพิาทชมุชน พ.ศ. 254114 และตอมา
ในปงบประมาณ 2545 สํ านกัระงบัขอพพิาท สํ านกังานศาลยตุธิรรมไดออกประกาศส ํานกัระงบัขอพพิาท
เรือ่งหลักเกณฑในการอบรมอาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 254515

เพือ่รับรองการจดัอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรไกลเกลีย่ขอพพิาทในชมุชน แตระเบยีบกระทรวงยตุธิรรม
วาดวยอาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. 2541 และประกาศสํ านักระงับขอพิพาท      
เร่ืองหลักเกณฑในการอบรมอาสาสมคัรไกลเกล่ียขอพพิาทในชมุชน พ.ศ. 2545 กม็ไิดบญัญตัชัิดเจน
ถึงกระบวนการและขัน้ตอนในการไกลเกล่ียขอพพิาท ทัง้ยงัมไิดใชบงัคบัเปนการทัว่ไป หากในอนาคต
มกีารจดัตัง้หนวยงานหรอืสถาบนัทัง้ในภาครฐัและเอกชนเพือ่บรกิารระงบัขอพพิาทโดยการไกลเกลีย่           
ขอพิพาท แตยังไมมีกฎหมายใดใชบังคับใหเปนมาตรฐานเดียวกันทุกหนวยงาน หนวยงานหรือ
สถาบนัเหลานัน้ตางออกกฎเกณฑเพือ่ใชบงัคบัเกีย่วกบักจิการของตนอนัอาจท ําใหเกดิความเหลือ่มล้ํ า
ในมาตรฐาน และเกดิความขดัแยงในการด ําเนนิการไกลเกลีย่ขอพพิาท หรือผลแหงสัญญาประนปีระนอม
ระหวางหนวยงานได

2.3  แนวคดิและทฤษฎีพื้นฐานของการระงับขอพิพาท

2.3.1 แนวคิดของการระงับขอพิพาท

2.3.1.1 แนวคิดทางสังคมวิทยา
นักสังคมวิทยาจะมองปญหาขอพิพาทในทางสังคมในมุมที่กวางกวา     

นกักฎหมาย เนื่องจากมองวา มนุษยนั้นดํ ารงชีวิตอยูภายใตอิทธิพลของ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และวัฒนธรรม ตลอดจนคานิยมของทองถ่ิน ซ่ึงส่ิงเหลานี้ลวนมีผลตอพฤติกรรมของมนุษย           
ดังจะเห็นไดจากเมื่อเกิดขอพิพาทหรือขอขัดแยงขึ้นในชุมชนชนบท คูพิพาทมีแนวโนมที่จะเลือก
วิธีการระงับขอพิพาทในแบบที่ตนมีความคุนเคยและมีความสะดวกมากกวาวิธีการที่มีความยุงยาก
สลับซับซอนที่มีบัญญัติไวเปนกฎหมาย

                                                       
14 วรรณชัย บุญบํ ารุง. แหลงเดิม.
15 แหลงเดิม.
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ในเรือ่งนีไ้ดมผีลการวจิยัของนาย Chambliss และนาย Seidman เกีย่วกบั
วิธีการระงับขอพิพาทของชาวชนบทและชาวเมือง16 สรุปวาสังคมที่มีความแตกตางของชนชั้นนอย 
มกัจะใชวธีิการระงับขอพิพาทโดยบังคับการใหเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมาย เหตุที่เปนเชนนี้
เพราะในสังคมชนบท ประชาชนมีความแตกตางทางเศรษฐกิจนอยจึงมีโอกาสที่จะรูจักกันพึ่งพา
อาศยักนัมาก เมื่อเกิดขอพิพาทขึ้นก็ตองอะลุมอลวยตอกัน พยายามที่จะปรองดองกัน หากทํ าอะไร  
ที่รุนแรงก็อาจจะทํ าใหอยูรวมกันตอไปไดลํ าบาก ตางจากคนในเมืองใหญๆ ซ่ึงมีการแบงชนชั้น  
ทางสังคม เมื่อเกิดขอพิพาทผูไดเปรียบทางเศรษฐกิจก็หวังแตประโยชนของตน จึงมุงเพียงจะใช
กระบวนการทางกฎหมายเพื่อคุ มครองสิทธิของตนใหไดมากที่สุด เมื่อแพหรือชนะคดี                     
ก็ไมจํ าเปนตองอยูเห็นหนาหรือพึ่งพาอาศัยกันอยางคนในชนบท ดังนั้นคนในเมืองใหญ จึงนิยม     
ทีจ่ะบงัคบัการใหเปนไปตามกฎหมายยิ่งกวาการประนีประนอม

ผลการวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของนาย David 
M.Engel17 ซ่ึงทํ าการคนควาพฤติกรรมในการระงับขอพิพาทในชนบทภาคเหนือของไทย             
ในเขตจงัหวดัเชยีงใหมวา คนไทยในชนบทนยิมทีจ่ะระงบัขอพพิาทโดยการไกลเกลีย่ประนปีระนอม   
ยอมความมากกวาการฟองรองคดี เมื่อมีกรณีพิพาทเกิดขึ้นหากคูกรณีตกลงกันไมไดก็จะใหบุคคล   
ทีแ่ตละฝายเคารพนบัถือในหมูบานโดยเฉพาะผูใหญบานชวยไกลเกลีย่ประนปีระนอม และหากตกลงกนั
ไมไดอีก ก็จะขอใหกํ านันหรือนายอํ าเภอชวยทํ าการไกลเกลี่ย เวนแตจะเปนเรื่องรายแรง หรือ        
คูกรณพีพิาทไมเชื่อฟง ไมเคารพผูใหญบาน หรือเจาพนักงานฝายปกครอง จึงนํ าขอพิพาทนั้นเขาสู
กระบวนการตามกฎหมายตอไป

นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยของนาย Fred Riggs18 ทีเ่ห็นวาในประเทศ
ก ําลังพฒันานัน้กฎหมายและการบงัคบัตามกฎหมายยงัไมมปีระสิทธิภาพและไมสอดคลองกบัความเปนจรงิ
กลาวคอื กฎหมายก ําหนดหลกัเกณฑไวอยางหนึง่แตประชาชนและเจาพนกังานรฐัปฏิบตัอีิกอยางหนึง่
ทัง้นีเ้ปนเพราะในประเทศเหลานี้ไดลอกเลียนกฎหมายมาจากประเทศตะวันตก ซ่ึงไมสอดคลองกับ
สภาพทองถ่ินของตนเอง ประชาชนบางสวนไมเหน็ดวยกบักฎหมาย กฎเกณฑบรรทดัฐานของสงัคม
จงึมหีลายอยาง บคุคลกเ็ลือกปฏบิตัติามกฎเกณฑทีจ่ะเปนประโยชนแกตนมากกวาทีจ่ะค ํานงึวาสอดคลอง
กับบทบัญญัติของกฎหมายหรือไม เจาหนาที่เองก็ไมมีประสิทธิภาพในการบังคับใชกฎหมาย       

                                                       
16 William Chambliss and Robert Seidman. (1971). Law Order and Power. pp. 29-30.
17 David M.Engel. (1978). Code and Custom in a Thai Provincial Court. pp. 55-96.
18 Fred Riggs. (1964). Administration in Developing Countries: The Theory of Prismatic Society.

pp. 50-220.
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ดังนั้น การบังคับใชกฎหมายจึงขาดลักษณะเปนการทั่วไป (Universal) แตกลายเปนการเฉพาะ    
และเลือกปฏิบัติ (Specific and Particular) กฎหมายแบบตะวันตกและวัฒนธรรมประเพณีทองถ่ิน
จงึลวนมอิีทธพิลตอการด ํารงชวีติของคนในชนบท จนบางครัง้ท ําใหการไกลเกลีย่ขอพพิาทโดยอาศยั  
ผูนํ าทองถ่ินถูกละเลยไป

2.3.1.2 แนวคิดระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล
แนวคดิหลักของการไกลเกล่ียขอพพิาทในศาลมคีวามส ําคญัตอการสราง

ระบบไกลเกลี่ยและแนวปฏิบัติของผูไกลเกล่ีย กลาวคือถือเปนหลักในการวางระเบียบไกลเกลี่ย
และยังใชเปนแนวทางในการกํ าหนดวิธีปฏิบัติตามระบบไกลเกล่ีย อีกทั้งยังเปนสิ่งที่ผูไกลเกลี่ย     
จะตองคํ านึงถึงตลอดระยะเวลาที่ทํ าการไกลเกลี่ยอีกดวย

ระบบการไกลเกลี่ยนั้นมีแนวคิดหลักที่สํ าคัญ ดังนี้
1) การไกลเกลี่ยจะตองอาศัยความสมัครใจที่แทจริงของคูกรณีพิพาท 

มิใชถูกบังคับหลอกลวง คูกรณีที่ขัดแยงกันจะตองมีความตองการที่จะแกปญหาขจัดขอขัดแยง       
ใหหมดไป ความสมัครใจอยางแทจริงและความเต็มใจในการเจรจาถือเปนปจจัยสํ าคัญที่จะทํ าให
การระงับขอพิพาทดํ าเนินไปไดโดยตลอดจนประสบความสํ าเร็จ อยางไรก็ดี การไกลเกลี่ยเปนวิธี
การระงบัขอพพิาททีไ่มมลัีกษณะบงัคบั ดงันัน้คูพพิาทอาจจะยกเลกิการเจรจาเมือ่ใดกไ็ด หากเหน็วา
การไกลเกลีย่นัน้ไมไดตัง้บนฐานของความเปนกลาง คูพพิาทมเีจตนาอืน่แอบแฝง หรือเหน็วาไมสมควร
จะมีการเจรจากันอีกตอไป

2) การไกลเกล่ียเปนการระงับขอพิพาทที่คูกรณีมีอํ านาจในการตัดสิน  
บนพื้นฐานความตองการของตนเองโดยแท ไมมีการนํ าปจจัยภายนอกมาเปนองคประกอบใน     
การตัดสินใจ หรือมีนอยมากเมื่อเทียบกับการระงับขอพิพาทโดยวิธีอ่ืน เชนการฟองคดีตอศาล    
เมือ่มกีารน ําคดคีวามไปใหทนายความท ํากเ็ทากบัตวัความยกอ ํานาจการตดัสินใจใหแกทนายความไป
อํ านาจการตัดสินใจของตนเองก็ลดนอยลง

3) การไกลเกลีย่จะไมมกีารพจิารณาหรอืหาขอยตุวิาฝายใดถกูฝายใดผดิ
ในขอกฎหมาย และหลีกเลี่ยงที่จะกลาวถึงความเปนไปไดในอดีตซ่ึงเปนที่มาของการพิพาท แตหาก
จํ าเปนจะกลาวถึงก็เพียงเพื่อใหไดขอเท็จจริงที่สํ าคัญมาประกอบการตัดสินใจและหาแนวทาง     
การเจรจาเทานัน้ เนือ่งจากอาจเปนการรือ้ฟนอารมณและความรูสึก ท ําใหเกดิการทะเลาะววิาท สงผลให
การเจรจาไมประสบความสํ าเร็จได
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4) การไกลเกลี่ยเปนวิธีการยุติขอพิพาทโดยคูกรณีตางยอมผอนผัน  
ใหแกกนั ไมมฝีายใดแพหรือชนะ ไมมฝีายใดไดเปรยีบหรือเสียเปรยีบ แตถือวาเปนผูชนะทัง้สองฝาย
เนื่องจากคูพิพาทเปนผูเลือกผลการเจรจาเอง ขอพิพาทจึงยุติลงดวยความรูสึกพอใจ กลาวไดวา       
การไกลเกลี่ยสามารถทํ าใหคูพิพาทเขาใจปญหาของกันและกันมากขึ้น เมื่อยุติขอขัดแยงกันได        
ก็เทากับเปนการยอมรับวาจะไมยึดถือสิทธิและประโยชนที่มีอยู เดิม โดยยอมรับที่จะผูกพัน          
ตามขอตกลงใหมซ่ึงอยูในรูปสัญญาประนีประนอมยอมความนั่นเอง

วิธีการระงับขอพิพาทที่เปนอุดมคติและเปนเปาหมายสูงสุดของทุกฝาย
ประกอบดวยหลักเกณฑ ดงันี้

1) เปนธรรม (Fair)
เปาหมายสูงสุดของการสรางความเปนธรรมนั้น คือ จะตองมี   

ความสมดลุ ลงตัวทุกดาน เปนกลางอยางแทจริง เปนที่พอใจของทุกฝาย ทํ าใหเกิดการปรองดองกัน 
และระงับขอพิพาททั้งหมดไดไมวาในอดีต ปจจุบัน หรือ อนาคต

2) รวดเร็ว (Speedy)
มีคํ ากลาววา “ความยุติธรรมที่ลาชาก็คือ ความอยุติธรรม” เนื่องจาก

ความลาชาอาจท ําใหพยานหลกัฐานตางๆ สูญหายไปได หรือบคุคลอาจจดจ ําเหตกุารณไดเลือนรางลง
หากเวลาลวงเลยไปนานและเปนเหตใุหการสบืพยานหลกัฐานตองประสบปญหาในเรือ่งความไมถูกตอง
แทจริง อีกทั้งยังมีปญหาในเรื่องการงอกเงยของดอกเบี้ย คาเสียเวลา คาสินไหมทดแทนตามไปดวย

3) ประหยัด (Cheap)
ในที่นี้หมายถึง ประหยัดเวลา ประหยัดคาใชจายของคูความใน  

การเขามาดํ าเนินการระงับขอพิพาท เปนการรักษาประโยชนของคูความใหเสียหายนอยที่สุด
4) มีกลไกการบังคับที่มีประสิทธิภาพ (Effective Enforcement 

Mechanism)
ภายหลังจากที่มีการระงับขอพิพาทเสร็จสิ้นลงแลว ก็จะมีการบังคับ

ใหเปนไปตามขอตกลง ในการบงัคบัคดนีีจ้ะตองมสีภาพบงัคบัทีเ่ปนไปได ทกุฝายยอมรบั ซ่ึงจะสงผล
ถึงความเชื่อมั่นในการที่จะปฏิบัติตามขอตกลงนั้นดวย

5) การรักษาความลับหรือมาตรการปองกันความอื้อฉาวที่เกิดจาก         
ขอพิพาท (Measure Against Bad Publicity)
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การระงับขอพิพาทที่ดีที่สุดนั้น ควรอยางยิ่งที่จะตองรักษาความลับ
ของคูพิพาทนั้นไวใหได เพื่อจะไมใหเกิดความเสียหายตอช่ือเสียงของบุคคลหรือของธุรกิจการคา 
และไมใหเสียอํ านาจในการตอรองในอนาคต โดยเฉพาะความลบัในทางธรุกจิการคา ถาเปดเผยออกไป
อาจนํ ามาซึ่งความเสียหายหรือความเสียเปรียบของธุรกิจได

6) การรกัษาสมัพนัธภาพระหวางคูความ (Preservation of Relationship)
การระงับขอพิพาทที่ดี ควรจะมุงสงเสริมใหเกิดสัมพันธภาพอันดี

ระหวางคูความ โดยการสรางบรรยากาศทีเ่รยีบงายเปนกนัเอง ไมสรางความกดดนั เนนความอะลุมอลวย
ตอกนั และสรางโอกาสใหมีการตกลงกันอยางอิสระ ไมยึดตัวบทกฎหมายมากนัก

2.3.2 ทฤษฎีพื้นฐานของการระงับขอพิพาท
ทฤษฎีสํ าคัญที่เกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทมีอยู 2 ทฤษฎี19 คือ

2.3.2.1 ทฤษฎีการแขงขัน (Competitive Theory)
ทฤษฎีนี้ ถือหลักวาผู  เจรจาที่มีประสิทธิภาพ ไดแก ผูที่มีความรู               

ทางกฎหมายและสามารถรักษาผลประโยชนของลูกความ โดยไดรับผลออกมาเปนรูปธรรม ซ่ึงอาจ
เปนเงนิตราหรอืวตัถุ และเขาใจถงึอํ านาจทีต่นมอียูและไดใชโดยไมชักชาเพือ่ประโยชนของลกูความ
ทฤษฎีนี้ตั้งอยู บนสมมติฐานวา “สังคมอยูภายใตการปกครองหรือการครอบงํ าโดยผูที่เห็นแต
ประโยชนสวนตวั ในสถานการณของการเจรจาแตละฝาย ทัง้นกักฎหมายและลกูความตางมคีวามประสงค
ใหบรรลุความตองการของตนมากที่สุด” ทฤษฎีการแขงขันมองโลกในแงที่วาทรัพยากรมีอยูจํ ากัด
ซ่ึงตองแบงปนโดยการแขงขันเพื่อใหประสบความสํ าเร็จในแตละเรื่อง ระบบการแบงปนทรัพยากร
ที่มีอยูจํ ากัดไดแกการแจกจายโดยอีกฝายหนึ่งไดและอีกฝายสูญเสีย ทฤษฎีการแขงขันยอมรับวา  
นกักฎหมายบางคนมคีวามประสงคใหลูกความของตนไดรับความยตุธิรรม ความชอบธรรม ความหวงัดี
ความไววางใจจากผูอ่ืนและการตอบสนองที่มีจริยธรรม ตามทฤษฎีนี้รูปแบบการเจรจากํ าหนดขึ้น
โดยถือผลประโยชนของตนเปนสํ าคัญเพื่อใหตนไดรับผลประโยชนมากที่สุดและอีกฝายหนึ่ง    
ตองสูญเสียผลประโยชน

                                                       
19 ศาลแพง ก (2539). เทคนิคการไกลเกล่ียในศาล. หนา 72.
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2.3.2.2 ทฤษฎีการแกปญหา (Problem-Solving Theory)
กลาวคือผูเขารวมการเจรจาทุกคนมีผลประโยชนรวมกันบางประการ     

ถาไมมีส่ิงอ่ืนเขามาแทรกแซง เชนบางคนที่เขารวมการเจรจาแตไมมีความจริงใจในการแกปญหา
เขามาเพือ่ประวงิการเจรจาใหชาออกไป แตเขาใจวาทกุคนอาศยัอยูในสภาพแวดลอมของสังคมเดยีวกนั
และมสีวนรวมในการแกปญหารวมกันเพื่อทํ าขอตกลงดวยความสมัครใจ ภายใตทฤษฎีนี้ขอขัดแยง
เปนปญหาทีต่องศกึษาและแกไขรวมกนัโดยคูความทัง้สองฝายเพือ่ผลประโยชนรวมกนั การน ําทฤษฎี
การแกปญหามาใชมีหลักการสํ าคัญ 5 ประการคือ

1) แยกปญหาความสัมพันธสวนตัวออกจากขอขัดแยงและแกไขใน     
แตละปญหาแยกตางหากจากกัน

2) เนนความสํ าคัญของประโยชนไดเสียและความตองการของคูความ
ซ่ึงไมใชฐานะของคูความ การเนนถึงฐานะทีแ่ตกตางกนัของคูความจะท ําใหการเจรจาประนปีระนอม
ยอมความยากขึน้ คูความจะตองหาทางประสานผลประโยชนของแตละฝายและเนนถึงประโยชนรวมกนั

3) คดิหาทางเลือกหลายวิธีซ่ึงคูความจะไดรับผลประโยชนรวมกัน
4) ยืนยันการใชองคประกอบตางๆ ที่ตองนํ ามาใชในการตัดสินใจ   

เพื่อประเมินทางเลือก
5) เขาใจและแสวงหาทางเลือกที่ดีที่สุดในการเจรจาตกลงทํ าสัญญา
ทฤษฎีการแขงขันและทฤษฎีการแกปญหาซึ่งกลาวมาขางตนมีทั้งขอดี

และขอเสีย ดังนั้นในการไกลเกล่ียปญหาขอพิพาทตางๆ ควรนํ าเฉพาะขอดีของแตละทฤษฎีมาใช
เพือ่ใหเกดิประโยชนสูงสุด แตทั้งนี้จะตองคํ านึงถึงสภาพปญหาและสภาพแวดลอมของคดีนั้นๆ20

กลาวคือ ผูเขารวมการเจรจาควรพิจารณาวาสมควรที่จะนํ าเอาทฤษฎีใด    
มาใชในการเจรจานั้น

                                                       
20 ศาลแพง ก แหลงเดิม. หนา 75-76.
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2.4  ความหมายและประเภทของการไกลเกล่ียขอพิพาท

2.4.1 ความหมายของการไกลเกล่ียขอพิพาท
การไกลเกลีย่ (Mediation21 or Conciliation22) เปนทางเลอืกหนึง่ของวธีิการระงบั

ขอพิพาทแบบ ADR (Alternative Dispute Resolution) ซ่ึงไดรับความนิยมมากขึ้น คํ าวา “ไกลเกลี่ย” 
หรือ “Mediation” หรือ “Conciliation” นัน้ มผูีใหนยิามไวหลายทานทัง้ในตางประเทศและในประเทศไทย
ดังนี้

พจนานกุรมของ Black’s Law ใหความหมายวา คอื การแทรกแซงหรอืสอดแทรก
ของบุคคลที่สาม เพื่ออยูระหวางกลางบุคคลสองฝายที่มีขอพิพาท เพื่อชักจูงใหบุคคลที่มีขอพิพาท
ปรบัเปลีย่นหรอืตกลงในปญหาขอพพิาทได เปนการตกลงกนัในขอพพิาทโดยการกระท ําทีเ่ปนกลาง
หรือบุคคลที่เปนกลาง

Professor Jacqueline M. Nolan-haley23 แหง Fordham University ไดใหความหมายวา
การไกลเกลีย่เปนสิ่งที่เกิดขึ้นในระยะสั้น มีแบบแผน มุงที่เนื้องานเปนสํ าคัญและเปนกระบวนการ
แทรกแซงอยางมีสวนรวม โดยคูพิพาทจะทํ างานรวมกับบุคคลที่สามที่เปนกลางอยางผูไกลเกลี่ย
เพือ่เขาสูการยอมรับในขอตกลงของกันและกัน

นกักฎหมายชาวออสเตรเลียช่ือ Gregory K. Burton and Robert S. Angyal24     
กลาววา การไกลเกลี่ยเปนกระบวนการโดยสมัครใจที่ผูไกลเกล่ียเอื้ออํ านวยใหเกิดการเจรจากัน
ระหวางคู พิพาทในการแกปญหาของพวกเขาโดยชวยแยกแยะประเด็นของปญหาที่เกิดขึ้น        
อยางเปนระบบและชวยพัฒนาทางเลือกตางๆ ในการระงับขอพิพาทเพื่อใหเกิดขอตกลงตาม    
ความตองการที่แทจริงของคูพิพาททั้งสองฝาย

สวน J.W. Bitter and S.C. Conway นกักฎหมายชาวเนเธอรแลนด กลาววา         
การไกลเกล่ียถูกทํ าใหเขาใจวาเปนเรื่องสวนตัว เปนกระบวนการที่ไมเปนทางการซึ่งคูพิพาทไดรับ
ความชวยเหลือจากบุคคลที่สามคนหนึ่งหรือหลายคนในการระงับขอพิพาท ผูไกลเกลี่ยจะไมเสนอ
การตัดสินใจหรือคํ าชี้ขาดที่ผูกมัดคูพิพาทแตจะแนะนํ าชวยเหลือคูพิพาทในการระงับขอพิพาท  
ของพวกเขาอยางยุติธรรม

                                                       
21 West  Group. (1999). Black’s Law Dictionary. p. 284.
22 Ibid. p. 996.
23 Jacqueline M. Nolan-haley. (1992). Alternative Dispute Resolution in a nutshell. p. 56.
24 Gregory K. Burton and Robert S. Angyal. (1994). “Australia.” In Dispute Resolution Methods. p. 36.
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Christopher W. M.25 ใหความเห็นวาการไกลเกลี่ย หมายถึง การแทรกแซง    
ของบคุคลทีส่ามทีเ่ปนผูไกลเกลีย่ทีไ่ดรับการยอมรบัวาเปนกลางในการเจรจาหรอืแกปญหาความขดัแยง
โดยผูไกลเกลี่ยไมมีอํ านาจในการตัดสินใจ แตจะเปนผูชวยเหลือคู กรณีดวยความสมัครใจ           
และสามารถตกลงกันในปญหาความขัดแยงรวมกันได

Henry J. Brown and Arthur L.26 กลาวไววา การไกลเกลี่ย คอื กระบวนการ            
ที่สงเสริมชวยเหลือคูกรณีดวยบุคคลที่สามที่เปนกลางที่เรียกวา ผูไกลเกลี่ย (Mediator) ซ่ึงเปน
บุคคลที่ชวยใหคูกรณีสามารถตกลงแกปญหาขอพิพาทของตนไดโดยผูไกลเกล่ียไมมีอํ านาจใน  
การท ําการตัดสินใดๆที่จะมีผลผูกพันคูกรณี แตผูไกลเกลี่ยจะใชกระบวนการ เทคนิค และความรู     
ความเชีย่วชาญตางๆ ในการชวยใหคูกรณเีจรจาตกลงกนัไดในขอพพิาททีม่อียูโดยปราศจากการพจิารณา
พพิากษาคดีโดยศาล

ตามรายงานของกรรมการเฉพาะกจิเกีย่วกบั Alternative Dispute Resolution (ADR)
ของสมาคมเนติบัณฑิตยสภาของประเทศแคนาดา ซ่ึงจัดพิมพเมื่อ ค.ศ. 1989 ไดใหคํ าจํ ากัดความ
การไกลเกลีย่ขอพพิาทไววา การไกลเกลีย่ คอื การทีบ่คุคลภายนอกซึง่เปนทีย่อมรบั เปนอสิระ เปนกลาง
และไมมอํี านาจตดัสินชีข้าดเขามาเกีย่วของกบัขอพพิาทหรอืเกีย่วของกบัการเจรจาตอรองเพือ่ชวยคูพพิาท
ใหบรรลุขอตกลงในการระงบัขอพพิาทในประเดน็ตางๆ ดวยความสมคัรใจของเขาเอง การไกลเกลีย่  
ที่สํ าเร็จผลคือการที่คูพิพาทไดขอตกลงเพื่อกํ าหนดกฎเกณฑสํ าหรับการปฏิบัติตอไปในภายหนา 
ขอตกลงดังกลาวกระทํ าในรูปของสัญญาซึ่งเมื่อมีการลงนามแลวก็มีผลผูกพันและบังคับกันได27

ในรฐัเวอรจเินยีร สหรฐัอเมรกิา หมวดที่ 21.2 ของประมวลกฎหมายของเวอรจเินยีร
ใหคํ าจํ ากัดความการไกลเกลี่ยขอพิพาทวา คือ วิธีการที่ผูไกลเกลี่ยชวยเหลือคูพิพาทสองฝาย       
หรือหลายฝายใหบรรลุขอตกลงในการระงบัขอพพิาท รวมทัง้ชวยตดิตอในเรือ่งตางๆ ระหวางผูไกลเกลีย่
กบัคูพพิาทฝายหนึง่ฝายใดหรอืทัง้สองฝาย จนกระทัง่ถึงเวลาทีคู่พพิาททัง้สองฝายหรือหลายฝายตกลงกนั
ใหผูไกลเกลี่ยพนหนาที่ของเขา28

                                                       
25 Christopher W. Moore. (1996 ). The Mediation Process Practice Strategies for Resolving

Conflict. p. 15.
26 Henry J. Brown and Arthur L. (1999). Marriott, ADR Principles and Practice. p. 127. อางถึงใน

สม อินทรพยุง. (2543, 14-15 กันยายน). การประนอมขอพิพาทและทางเลือกอ่ืนในการระงับขอพิพาทนอกศาล
(คัดสํ าเนา).

27 สม อินทรพยุง. แหลงเดิม.
28 แหลงเดิม.
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นอกจากนี้ ยังมีขอเขียนของผูอํ านวยการบริหารของศูนยอนุญาโตตุลาการ      
ของบริติชโคลัมเบียประเทศแคนาดา Mr. Derril T. Warren, Q.C. ซ่ึงอธิบายขอบเขตและบทบาท
ของการไกลเกลี่ยขอพิพาทวา การไกลเกลี่ยขอพิพาทมีพื้นฐานหรือหลักเกณฑแตกตางจาก                   
วิธีอนุญาโตตุลาการ ผูไกลเกลี่ยกระทํ าการในฐานะเปนคนกลาง เปนผูชวยเหลือในระหวางที่มี   
การเจรจาตอรองตางๆ ระหวางคูพิพาท จุดประสงคของการชวยเหลือเกื้อกูลก็เพื่อใหขอพิพาทระงับ  
ไปดวยความสมัครใจ เปนชัยชนะของทั้งสองฝาย ยอมรับวาเปนการตกลงที่เปนธรรม ถึงแมวา      
จะไมมฝีายใดไดประโยชนไปครบถวนตามทีเ่รียกรองมาในตอนเริม่ตนขอพพิาทกต็าม การเจรจาตอรองกนั
โดยสุจริตใจเปนหวัใจส ําคญั แมตามหลกัปฏบิตัทิัว่ไป ผูไกลเกล่ียจะไมใหค ําแนะน ําหรือใหค ําตดัสิน
หรือออกความเห็นวาคูพิพาทควรตกลงกันอยางไรก็ตาม แตผูไกลเกล่ียมักจะเสนอแนวคิดริเริ่ม   
โดยใชการสอบถามที่มีความชํ านาญ ผูไกลเกลี่ยจะแยกขอเท็จจริงสํ าคัญๆ ออกจากขอเท็จจริง        
ที่ไมเกี่ยวของโดยเร็ว และมุงคํ านึงถึงประโยชนหรือสวนไดเสียของคูพิพาทมากกวาการเจรจา        
ทีม่กีารใชอารมณจะหมดไปดวยความอดทนและตัง้ใจฟงอยางช ํานชํิ านาญของผูไกลเกล่ีย ในขอพพิาท  
ที่เปนปญหาทางเทคนิคผูไกลเกล่ียไมจํ าเปนตองเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเทคนิคนั้น เพราะวาผูไกลเกล่ีย
ไมใชผูตดัสนิขอพพิาท ถามคีวามจ ําเปนคูพพิาทจะเปนผูจดัหาผูเชีย่วชาญเอง แตผูไกลเกลีย่ขอพพิาท
ควรเปนผูชวยเหลือที่ไดรับการฝกอบรมมาอยางระดับมืออาชีพโดยทํ าหนาที่ของตนเหมือนกับ      
ผูควบคุมวงดนตรี แมวาผูควบคุมวงจะไมสามารถเลนดนตรีช้ินใดได แตความรูความชํ านาญ       
ใน การควบคมุวงดนตรีของเขายอมชวยเหลือใหนักดนตรีเลนไดอยางไพเราะ

สํ าหรับประเทศไทย พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พ.ศ. 2542 ไดใหค ํานยิามวา
ไกลเกลีย่ หมายความวาพูดจาใหปรองดองกัน พูดจาใหตกลงกัน ทํ าใหเรียบรอย ทํ าใหเสมอกัน29

การไกลเกลี่ยเปนวิธีปฏิบัติของบุคคลที่สามเพื่อใหคู กรณีทํ าความตกลงกัน            
ผูไกลเกลี่ยจะเขามารวมเจรจาและหาทางออกในปญหาขอพิพาทนั้น การไกลเกลี่ยเปนการเจรจา
โดยมผูีไกลเกลี่ยเปนคนกลางและไมมีลักษณะบังคับ คูกรณีมีเสรีภาพในการระงับขอพิพาทหรือไม
ระงับตามทางออกที่ผู ไกลเกลี่ยเสนอก็ได และสํ าหรับดานผูไกลเกลี่ยก็มีเสรีภาพที่จะเสนอ          
การไกลเกลีย่ของเขาตอไป หรือจะหยุดการไกลเกลี่ยเมื่อใดก็ไดเชนกัน การไกลเกลี่ยจะตองอาศัย
ความยินยอมของคูกรณีเปนสํ าคัญ30

                                                       
29 ราชบัณฑิตยสถาน. (2546). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542. หนา 159.
30 ชวัติ พิสุทธิพันธ. (2518). วิธีการระงับขอพิพาทโดยสันติของสหประชาชาติ. หนา 8.
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ภาณุ  รังสสีหสั ใหความหมายวา การไกลเกลี่ยคือกระบวนการระงับขอพิพาท  
ทีม่บีคุคลทีส่ามมาชวยเหลือใหคูความเจรจาตอรองกนัไดสํ าเรจ็โดยเปนผลิตผลประการหนึง่ ซ่ึงเกดิขึน้
จากความลมเหลวของการเจรจาตอรองแตมิใชเปนสิ่งที่เขามาแทนที่การเจรจาตอรอง กระบวนการ
ดังกลาวมีประโยชนในการชวยใหคูความทั้งสองฝายหรือทุกฝายสามารถบรรลุขอตกลงรวมกันจาก
กรณีที่มีการพิพาทกันนั้นได ผูไกลเกล่ียจะเปนคนกระตุนใหคูความตกลงกันไดงายขึ้น แตไมมี
อํ านาจในการกํ าหนดขอตกลงใหแกคูความแตอยางใด กลาวคือ ไมมีอํ านาจในการตัดสินขอพิพาท
เหมือนดั่งอนุญาโตตุลาการหรือผูพิพากษาเพียงสามารถแปลขอความ แนะนํ า เสนอแนะ ลอใจ 
เกล้ียกลอม หรือช้ีแนะหนทางทีเ่ปนไปไดในการแกไขปญหาขอพพิาทใหแกคูความเทานัน้ เปาหมาย
ของการไกลเกลีย่โดยทัว่ไปไมใชเพือ่ทีจ่ะชีแ้นะขอตกลงใหคูความ แตคอนไปในทางทีจ่ะชวยท ําให
การเจรจาตอรองงายและทํ าความสะดวกใหแกการติดตอเจรจาระหวางคูความจนกระทั่งไดรับ     
ขอตกลงรวมกัน หรือมองเห็นทางออกของปญหา (ทีแ่ตเดิมเปนทางตัน) ผูไกลเกลี่ยคือผูที่พยายาม
น ําทางใหคูความเพื่อที่พวกเขาจะไดพบกับทางออกของปญหาที่เปนที่พอใจของทุกฝาย31

โชตชิวง ทพัวงศ ไดใหนยิามค ําวา “การไกลเกลีย่” หมายถึง กระบวนการแกปญหา
ขอพิพาทโดยมีบุคคลที่สามที่เปนคนกลางเขาชวยเหลือแนะนํ าในการเจรจาตอรองของคูความ    
เพื่อระงับขอพิพาท32

พิชัยศักดิ์ หรยางกูร ใหความหมายของคํ าวา “การประนอมขอพิพาท” 
(Conciliation) วาเปนวธีิการระงบัขอพพิาททีม่บีคุคลทีส่ามมบีทบาทในการชกัจงูใหคูพพิาทเจรจากนั
เพื่อระงับขอพิพาท และบุคคลที่สามทํ าความเห็นของตนเสนอใหคูพิพาทพิจารณาเพื่อปฏิบัติตาม 
หากคูพิพาทเห็นคลอยตามก็จะเกิดสัญญาประนีประนอมยอมความตามความเห็นของบุคคลที่สามนี้ 
ซ่ึงมักไดรับเลือกใหมาทํ าหนาที่นี้ก็เพราะเปนบุคคลที่คูพิพาทยอมรับนับถือในเรื่องคุณธรรมและ
หรือความสามารถ33 และไดใหความหมายของการไกลเกล่ียขอพพิาท (Mediation) ไววา เปนการระงบั
ขอพิพาทที่ทํ าลงโดยบุคคลที่สามโดยกาวไปไกลนอยกวาการประนอมขอพิพาท (Conciliation) 
กลาวคอื การไกลเกลี่ยขอพิพาท บุคคลที่สามเพียงแตชักจูงใหคูพิพาทเจรจากัน แตในชั้นประนอม

                                                       
31 ภาณุ รังสีสหัส ก (2548). รวมบทความการไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทและความรูเบื้องตน

เก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของ. หนา 3.
32 โชติชวง ทัพวงศ ก (2548). รวมบทความการไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาทและความรูเบื้องตน

เก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของ. หนา 45.
33 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร. (2545). พจนานุกรมอนุญาโตตุลาการ. หนา 43.

DPU



29

ขอพพิาทนัน้ บคุคลทีส่ามไดเสนอแนะทางออกใหแกคูพพิาทดวย แตเปนการแนะน ํา กลาวคอื คูพพิาท
ไมถูกผูกมัดใหตองปฏิบัติตาม34

วิชา มหาคุณ ไดกลาวไววา การไกลเกลี่ยขอพิพาท (Mediation) หมายถึง 
กระบวนการซึ่งมีการตั้งคณะบุคคลหรือบุคคลโดยเปดเผยและเปนกลางระหวางคูความ เพื่อใช
ความพยายามแกไขความขัดแยงในทางแพงใหบรรลุถึงขอตกลงอันเหมาะสม ซ่ึงตางกับ              
การไกลเกลี่ยขอพิพาทอยางไมเปนทางการระหวางเพื่อน หรือโดยผูนํ าในทองถ่ิน35

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ใหความหมายของการไกลเกลี่ยขอพิพาท 
(Mediation) ไววา หมายถึง กระบวนการระงับขอพิพาทโดยมีคนกลางเขามาทํ าหนาที่ไกลเกลี่ย     
ขอพพิาทใหคูความยุติความขัดแยงโดยการตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกัน36

เมื่อพิจารณาจากความหมายของคํ าวาไกลเกลี่ยขอพิพาท (Mediation) และ           
การประนอมขอพพิาท (Conciliation) นัน้เหน็ไดวา มคีวามหมายใกลเคยีงกนัอยางยิง่ สามารถ ใชแทนกนัได
ดงัจะเห็นไดจาก United Nations Commission on International Trade Law ( UNCITRAL) หรือ 
คณะกรรมาธกิารกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ37 เสนอค ํานยิามไววา การประนอม
ขอพิพาทเปนกระบวนการหนึ่งไมวาจะมีการเรียกชื่อแตกตางกัน เชน Conciliation Mediation 
Neutral Evaluation และกระบวนการอืน่ๆโดยคูพพิาทรองขอใหบคุคลทีส่ามหรอืบคุคลทีอ่ยูในองคคณะ
ที่เปนกลาง (Neutral) ไมฝกใฝฝายใด (Impartial) มคีวามเปนอิสระ (Independent) ใชความพยายาม
ที่จะใหคูพิพาทสามารถระงับขอพิพาทที่เกิดขึ้นรวมกันดวยความสมัครใจ ทั้งนี้ไมวาขอพิพาทนั้น
จะเกดิจากสัญญาหรือมีความสัมพันธทางกฎหมายหรือไมก็ตาม

                                                       
34 พิชัยศักดิ์ หรยางกูร. แหลงเดิม. หนา 120.
35 วิชา มหาคุณ.  (2537, พฤศจิกายน- ธันวาคม). “ความรูทั่วไปในการไกลเกลี่ยขอพิพาท

และประนีประนอมคดีครอบครัว.” ดุลพาห, 41, 6. หนา 110.
36 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (2546).  การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลกับการชวยลดภาระ

การบริหารจัดการคดี (รายงานการวิจัย). หนา 3.
37 คณะกรรมาธกิารแหงสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศ มฐีานะเปนองคกรระหวางประเทศ

มีสํ านักงานใหญอยูที่กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ต้ังขึ้นโดยมติสมัชชาใหญที่ 2205 ในสมัยประชุมสามญัที ่21 
เมือ่ 17 ธนัวาคม ค.ศ. 1966 ตามญตัติทีเ่สนอโดยผูแทนของประเทศฮงัการ ี ความมุงหมายของคณะกรรมการ กค็อื      
ปรบัปรงุกฎหมายวาดวยการคาระหวางประเทศโดยมุงหมายใหกฎหมายเหลานัน้เปนเอกภาพและค ํานึงถึงการแกไข    
เพื่อไมใหประเทศ   ดอยพัฒนาตองเสียเปรียบดังที่เคยเปนอยู
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มนตร ี  ศลิปมหาบัณฑิต เห็นวาในประเทศไทย ความหมายของการไกลเกลี่ย      
ขอพิพาทและการประนอมขอพิพาทมิไดมีความหมายที่แยกออกจากกันอยางชัดเจน สํ าหรับ       
บางประเทศ เชน สหรฐัอเมรกิา ความหมายหรอืกระบวนการของการไกลเกลีย่ขอพพิาท (Mediation)
และการประนอมขอพิพาท (Conciliation) มีการแยกออกจากกันโดยการไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้น  
เปนวธีิการทีใ่หความส ําคญักบัคูความในการใหความชวยเหลือทัง้สองฝายในการหาขอตกลงรวมกัน
สํ าหรับกระบวนการประนอมขอพิพาทนั้นมักกระทํ าผานทนายความของแตละฝาย โดยผูประนอม
ขอพพิาทซึ่งเปนทนายความผูมีประสบการณจะทํ าหนาที่ในการแยกแยะประเด็นปญหาและประเมิน    
จดุออนและจุดแข็งของคูความแตละฝายและพยายามหาขอตกลงระหวางกัน38

สมชาติ โลกสันติสุข เห็นวา ความหมายของทั้งสองคํ านี้มีความแตกตางกัน
เพียงเล็กนอย กลาวคือ การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนวิธีการที่ยืดหยุนกวาการประนอมขอพิพาท     
และแนวทางหรือวิธีในการประคับประคองใหคูพิพาทตกลงกันไมไดมีการกํ าหนดใหคํ านึงถึงสิทธิ
หนาที ่ ประเพณีทางการคา พฤติการณตางๆ รวมทั้งวิธีการที่คูพิพาทเคยปฏิบัติตอกันมาเหมือนกับ
การประนอมขอพิพาท สวนในเรื่องการประนอมขอพิพาทนั้น บทบาทของผูประนอมขอพิพาท       
มมีากกวาผูไกลเกลีย่ขอพพิาท โดยผูประนอมขอพพิาทจะตองท ําขอเสนอแนะหรอืความเหน็หรือรายงาน
และมกัใชสลับกันไปมาในความหมายที่ใกลเคียงกัน39

คํ าวา การไกลเกลี่ยขอพิพาทคนกลาง (Mediation) และการประนอมขอพิพาท 
(Conciliation) ไมปรากฏความแตกตางของสาระสํ าคัญแหงหลักเกณฑและรูปแบบที่ชัดเจน       
และสามารถเรียกสลับกันไดโดยมีความหมายนัยเดียวกัน เนื่องจากการไกลเกลี่ยขอพิพาท          
และการประนอมขอพิพาทเปนองคประกอบที่มีลักษณะควบคูกันไป กลาวคือ การระงับขอพิพาท
จะตองเร่ิมตนจากการไกลเกลี่ยขอพิพาทคนกลางเพื่อมุงไปสูการประนอมขอพิพาท และไดให      
ค ํานยิามของการไกลเกลีย่และการประนอมขอพพิาทใหมคีวามหมายนยัเดยีวกนั และสามารถใชสลับกนัได
โดยใหหมายถึง กระบวนการหนึ่งของการระงับขอพิพาททางอื่นนอกศาล โดยคูพิพาทตกลงให
บคุคลที่สามซึ่งไมมีสวนไดเสียในขอพิพาทนั้นที่เรียกวา “ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท” หรือ “ผูประนอม
ขอพิพาท” เขาชวยไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความกัน โดยคูกรณี
พพิาททัง้สองฝายยอมผอนผันขอเรียกรองของตน และแตละฝายจะไดสิทธิตามที่ประนอมขอพิพาท
แทน ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทและผูประนอมขอพิพาทไมมีอํ านาจบังคับใหคูพิพาทตกลงกนั ไมมอํี านาจ
                                                       

38 มนตรี ศิลปมหาบัณฑิต. (2545, กันยายน – พฤศจิกายน). “ระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาท
ในศาลยุติธรรม.” วารสารศาลยุติธรรม, 2, 9. หนา 12.

39 สมชาติ โลกสันติสุข. (2546). การบริหารงานคดี: ขอพิจารณาเกี่ยวกับการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล.
หนา 18.
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ใหคํ าตัดสินหรือกํ าหนดผลลัพธแหงการเจรจาใหแกคูความ แตจะลดความตึงเครียดและสราง
บรรยากาศที่ดีในการเจรจาหรืออาจเสนอแนวทางในการตกลงใหแกคูพิพาทไดในลักษณะสัญญา
ประนปีระนอมยอมความซึ่งมีผลผูกพันตามกฎหมาย40

2.4.2 ประเภทของการไกลเกล่ียขอพิพาท
ขอพิพาทอันเกิดจากความขัดแยงระหวางบุคคลในสังคมไมวาจะเปนสังคมไทย

หรือสังคมประเทศอื่นๆ ยอมเกิดขึ้นไดอยูทุกขณะ แมคูสัญญาจะรางสัญญาใหดีที่สุดเพียงใด             
ก็ไมอาจปองกันมิใหเกิดขอพิพาทได เพื่อมิใหขอพิพาทไมบานปลายและเสียหายตอคูพิพาท       
มากเกนิไป คูพพิาทควรหาหนทางประนปีระนอมยอมความ (Negotiation for Settlement/ Conciliation)
โดยสันตริะหวางกนักอน41 กระบวนการระงบัความขดัแยง หรือขอพพิาทโดยสนัตวิธีิแบบการไกลเกลีย่
ขอพิพาท ประนีประนอมยอมความ มี 2 ประเภท คือ

2.4.2.1 การไกลเกล่ียขอพพิาทในศาล (Court annexed Conciliation or Mediation)
การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนกรณีที่คู พิพาทนํ าคดีขึ้นฟองรองตอศาล 

และในระหวางที่ศาลกํ าลังดํ าเนินกระบวนพิจารณาคดีดังกลาวอยู คูพิพาทไดทํ าความตกลงกัน     
ในขอพพิาท ซ่ึงความตกลงนี้มักเกิดจากการไกลเกลี่ยขอพิพาทของผูพิพากษา เมื่อเห็นวาขอพิพาท    
ในคดสีามารถทีจ่ะด ําเนนิการไกลเกลีย่ขอพพิาทได เมือ่ขอพพิาทสิน้สดุลงโดยการไกลเกล่ียขอพพิาท 
จึงมีการทํ าสัญญาประนีประนอมยอมความกันขึ้น ซ่ึงหากผูพิพากษาเห็นวาสัญญาประนีประนอม
ดงักลาวถูกตองตามกฎหมาย ศาลก็จะพิพากษาใหเปนไปตามที่ไดยอมความ ในหลายๆ ประเทศได
ใหความส ําคญัในเรือ่งการไกลเกลีย่ขอพพิาทและไดมกีารออกกฎหมายมารับรองและใหความสํ าคัญ
ในเรือ่งนี้ไวมาก เชน ประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีการออกกฎหมาย  ในเรื่อง Uniform Mediation Act 
ประเทศอังกฤษไดมีการออกกฎหมายที่เกี่ยวกับ Civil Commercial Mediation Code of Practice 
ประเทศญีปุ่นไดมกีารออกกฎหมายทีเ่กีย่วกบั Law for Conciliation of Civil Affairs และคณะกรรมาธกิาร
วาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ (UNCITRAL) ไดมีการออกขอบังคับ 

                                                       
40 สุธาสินี สุภา. (2545). ความรับผิดและความคุมกันของผูประนอมขอพิพาทในขอพิพาททางพาณิชย

ระหวางประเทศ.  หนา 16-17.
41 ธาดา ศาสตรสาธิต. (2542, มีนาคม). “การระงับขอพิพาท ปญหาการเจรจาขามวัฒนธรรม.”

วารสารนิติศาสตร, 29, 1. หนา 60.
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UNCITRAL Conciliation Rules (1980)42 และตอมาภายหลังไดมีการออกกฎหมาย UNCITRAL 
Model Law on International Commercial Conciliation (2002) เพือ่ใชบงัคบักบัการไกลเกล่ียขอพพิาท
ทางการคาระหวางประเทศ

สํ าหรบัประเทศไทยการไกลเกลีย่ขอพพิาทเพือ่ใหเกดิการประนปีระนอม
ยอมความในศาลทั่วไปแยกพิจารณาไดเปน 2 วธีิการ คือ การประนอมขอพิพาทในหองพิจารณา
และการประนอมขอพิพาทตามระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอม      
ยอมความในศาล ซ่ึงการประนอมขอพิพาทในหองพิจารณาเปนอํ านาจของผูพิพากษาที่กํ าหนด     
ไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ ซ่ึงบัญญัติเพิ่มเติม
ใน พ.ศ. 2542  โดยบทบัญญัติมาตรา 20 ไดบัญญัติไวเปนหลักเกณฑวา

“ไมวาการพิจารณาคดีจะไดดํ าเนินไปแลวเพียงใด ใหศาลมีอํ านาจ       
ทีจ่ะไกลเกลี่ยขอพิพาทใหคูความไดตกลงกัน หรือประนีประนอมยอมความกันในขอที่พิพาทนั้น”

และตามมาตรา 20 ทว ิ บญัญัติดังนี้ “เพื่อประโยชนในการประนอม        
ขอพิพาท เมื่อศาลเห็นสมควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ ศาลจะสั่งใหดํ าเนินการลับ
เฉพาะตอหนาตัวความทุกฝาย

เมื่อศาลเห็นควรหรือเมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ ศาลอาจแตงตั้ง
บุคคลหรือคณะบุคคลเปนผูประนีประนอมเพื่อชวยเหลือศาลในการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหคูความ
ไดประนีประนอมกัน

หลักเกณฑและวิ ธีการประนอมข อพิพาทของศาล การแตงตั้ง                    
ผูประนปีระนอมยอมความรวมถึงอํ านาจหนาที่ของผูประนีประนอมใหเปนไปตามกฎกระทรวง”

                                                       
42 กฎนี้มีขึ้นเพื่อเสริมกฎวาดวยการอนุญาโตตุลาการ ค.ศ.1976 การประนอมขอพิพาท ตางจาก          

การอนุญาโตตุลาการ ตรงที่วาความเห็นของผูประนอมไมผูกมัดคูกรณี ในขณะนี้คํ าช้ีขาดของอนุญาโตตุลาการ
ผูกมัดคูกรณี ในทางปฏิบัติผูที่ไดรับการแตงต้ังใหเปนผูประนอมขอพิพาทนั้นเปนบุคคลที่ทั้งสองฝายเกรงใจ     
ดงันัน้จงึอาจมผีลในทางปฏบิติัทีผ่กูมดัใหคูกรณตีองปฏิบติัตาม แมตามกฎหมายแลวคูกรณฝีายหนึง่หรอืทัง้สองฝาย
อาจไมท ําตามค ําแนะน ําของผูประนอม ขอพิพาทกไ็ด ในการประนอมขอพิพาทผูประนอมไมจ ําตองใชหลกักฎหมาย 
ดังนั้นผลของการประนอมขอพิพาทจึงอาจเปนผลของหลักความยุติธรรม คลายกับกรณี Amiable Composition 
หรือการอนุญาโตตุลาการที่ผูช้ีขาดมีอํ านาจเต็มที่จะชี้ขาดตามใจชอบ แตในทางปฏิบัติจะใชหลักความเปนธรรม
ในการชี้ขาด ขอควรสังเกตก็คือ ประเทศที่มีวงการคาขนาดเล็ก เชน ญี่ปุน มักไมนิยมใชวิธีการประนอมขอพิพาท
ในทางการคา เพราะในการประนอมขอพิพาท คูกรณีอาจตองเปดเผยขอเท็จจริงอันเกี่ยวกับคดีมากไปกวาการสูคดี
ในการอนุญาโตตุลาการ
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โดยบทบัญญัติมาตรา 19 เปนบทบัญญัติที่ช วยเสริมโอกาสและ     
ความสัมพันธในการยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความกัน โดยบทบัญญัตินี้ศาลมีอํ านาจ         
ทีจ่ะสัง่ใหคูความมาศาลดวยตนเอง หากศาลเหน็วาการทีคู่ความมาศาลดวยตนเองอาจยงัใหเกดิขอตกลง
หรือการประนปีระนอมยอมความกนัได โดยปกตผูิพพิากษาจะพยายามประนอมขอพพิาทใหคูความ
ตกลงกันในวันชี้สองสถานหรือในวันสืบพยานนัดแรก เพราะเปนวันที่ทนายคูความหรือคูความ   
ทัง้สองฝายมาพบศาลเปนครัง้แรก ซ่ึงหากศาลไมสามารถประนอมขอพพิาทในวนันัน้ส ําเรจ็ กอ็าจท ํา
การประนอมขอพิพาทในระหวางการพิจารณาได ถาคูความสามารถตกลงระงับขอพิพาทกันได    
ใหศาลจดรายงานและมีคํ าพิพากษาตามขอตกลงประนีประนอมนั้น ทั้งนี้ใหเปนไปตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 138 ซ่ึงบัญญัติไวดังนี้ “ในคดีที่คูความตกลงกันไดหรือ
ประนีประนอมยอมความกันในประเด็นแหงคดีโดยไมไดมีการถอนฟอง และขอตกลงหรือ        
การประนีประนอมยอมความกันนั้นไมเปนการฝาฝนตอกฎหมาย ใหศาลจดรายงานพิสดารแสดง
ขอความแหงขอตกลงหรือการประนีประนอมยอมความเหลานั้นไวและพิพากษาตามนั้น”

ในสวนระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอม   
ยอมความในศาลเปนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่พัฒนาขึ้นจากการไกลเกล่ียขอพิพาทในหองพิจารณา 
โดยระบบการไกลเกลีย่ขอพพิาทนีไ้ดรับอทิธิพลจากระบบการไกลเกล่ียขอพพิาทโดยผูไกลเกล่ียขอพพิาท
(Mediator) ของสหรฐัอเมรกิา และศาลแพงไดเร่ิมใชระบบนีเ้ปนครัง้แรกเมือ่วนัที่ 15 ธันวาคม 2537
โดยประนอมขอพพิาทเฉพาะคดแีพง และมกีารน ําระบบนีไ้ปใชในศาลชัน้ตนทัว่ประเทศ ศาลอทุธรณ
และศาลฎีกาดวย (โชติชวง ทัพวงศ อางถึงใน สุธาสินี สุภา, 2545: 149)

ศาลไทยไดมีการปรับใชวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยผูไกลเกลี่ย           
ขอพพิาทของสหรัฐอเมริกาใหเหมาะสมกับวัฒนธรรม ประเพณี และระบบงานศาลไทย และเทาที่
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงจะเปดชองให โดยมีแนวคิดอยู 3 ประการ คือ

1. คูความทุกฝายตองสมัครใจเขาสูระบบไกลเกลี่ยขอพิพาท ศาลจึงจะ
ด ําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาท

2. การไกลเกล่ียขอพพิาทเปนการท ําใหคูความเกดิความพอใจและตกลง
ระงับขอพิพาท

3. ระบบนีม้พีืน้ฐานมาจากอ ํานาจการประนอมขอพพิาทของผูพพิากษา
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 19 มาตรา 20 แตไดลดขั้นตอนการปฏิบัติ       
วธีิการทํ างาน และอํ านาจของผูพิพากษาลงมา เพื่อสรางบรรยากาศในการเจรจาตอรองของคูความ
และลดอุปสรรคตางๆ จากระเบียบวิธีการและการใชอํ านาจของผูพิพากษาตามปกติ
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ระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความ
ในศาลนี ้ เปนกระบวนพิจารณาที่ศาลจัดบริการโดยไมคิดคาใชจาย และมีผูพิพากษาเปนผูประนอม
ขอพพิาทโดยการจัดระบบไกลเกลี่ยขอพิพาท ไดใชหลักใหญ 3 ประการ คือ แยกคน แยกสํ านวน 
แยกหอง ซ่ึงการแยกคน คอื ในการไกลเกลี่ยขอพิพาท ผูพิพากษาซึ่งทํ าหนาที่ประนอมขอพิพาท  
เปนคนละคนกับผูพิพากษาเจาของสํ านวน มีความเปนกลาง ไมมีอคติ สามารถใหความเปนธรรม
แกคูความทุกฝายไดถูกตองตามความประสงค ผูพิพากษาซึ่งทํ าหนาที่ในฐานะของผูประนอม           
ขอพพิาทจะมไิดท ําหนาทีต่ดัสนิชีข้าดขอพพิาท แตจะเปนผูชวยเจรจาหาแนวทาง เสนอแนะใหคูความ
สามารถยุติขอพิพาทที่เกิดขึ้นรวมกันได นอกจากนี้ในบางกรณี ผูพิพากษาอาจแตงตั้งบุคคลหรือ
คณะบคุคลเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท โดยคัดเลือกจากผูไกลเกลี่ยที่ไดรับการขึ้นทะเบียนตามระเบียบ
คณะกรรมการการบรหิารศาลยตุธิรรมวาดวยการไกลเกลีย่ขอพพิาท (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 254743 โดยผูไกลเกลีย่
ขอพพิาททีผู่พพิากษาแตงตัง้นีจ้ะเปนผูชวยเหลือศาลในการไกลเกล่ียขอพพิาทไดอีกดวย แยกส ํานวน
คอื แยกส ํานวนไกลเกลี่ยขอพิพาทมาตั้งเปนสํ านวนใหมแยกจากสํ านวนเดิม แยกหอง คือ จัดใหมี
หองไกลเกลี่ยขอพิพาท แยกตางหากจากหองพิจารณาคดี เปนการสรางบรรยากาศใหเหมาะสม    
กบัการประนอมขอพิพาทในรูปแบบไมเปนทางการ โดยมีลักษณะเปนหองประชุม ผูพิพากษาและ
ทนายความจะไมสวมครุยในขณะประนอมขอพิพาท44

สํ าหรับวิธีการนํ าขอพิพาทเขาระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล   
แบงเปน 2 ชวง คอื ในชวงกอนพิจารณาคดี และในชวงคดีที่อยูระหวางพิจารณา

1. สํ าหรับกอนพิจารณาคดี เร่ิมตนเมื่อโจทกยื่นฟอง เจาหนาที่แผนก   
รับฟองจะมีการสอบถามความสมัครใจของคูความซึ่งอาจเปนตรายางประทับสอบถามโจทกวาคดี  
มีทางตกลงกันไดหรือไม และประสงคจะใหศาลไกลเกลี่ยขอพิพาทหรือไม ในเวลาเดียวกัน            
ที่หมายเรียกซึ่งสงใหแกจํ าเลยพรอมสํ าเนาฟองนั้น เจาหนาที่จะประทับตรายางมีขอความวา      
โปรดยื่นคํ าใหการภายในกํ าหนดเวลาที่กฎหมายกํ าหนด หากจํ าเลยประสงคจะใหศาลไกลเกลี่ย    
ขอพพิาท ใหติดตอศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทประจํ าศาล

2. สํ าหรับคดีที่อยูระหวางพิจารณา แยกเปน 3 กรณี คือ ผูพิพากษา  
ซ่ึงรับผิดชอบราชการศาลเห็นวาสํ านวนใดสมควรใชระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทก็ส่ังใหคดีนั้นเขาสู
ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาท หรือผูพิพากษาเจาของสํ านวนเห็นวาสมควรใชการไกลเกลี่ยขอพิพาท     
กจ็ะสงเขาสูระบบไกลเกลีย่ขอพพิาท หรือคูความยืน่ค ําแถลงหรอืแถลงดวยวาจาขอใชวธีิการไกลเกล่ีย

                                                       
43 ดูภาคผนวก. หนา 175-176.
44 สุธาสินี สุภา. เลมเดิม. หนา 150.
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ขอพพิาท และผูพิพากษาเจาของสํ านวนสงสํ านวนเขาสูระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทตามแผนภาพ
ประกอบ45

2.4.2.2 การไกลเกล่ียขอพพิาทนอกศาล (Out-of-court Conciliation or Mediation)
การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลอาจเกิดขึ้นไดทุกเวลา นับแตเริ่มมี           

ขอพิพาทเกิดขึ้น การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลเปนการไกลเกลี่ยขอพิพาทซึ่งคูกรณีพิพาทยินยอม
ใหบุคคลภายนอกหรือองคกรภายนอกทํ าการไกลเกลี่ยขอพิพาทให โดยศาลไมไดมารวมรับรูถึง
การไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้นดวย ดังนั้น จงึสรุปสาระสํ าคัญของการไกลเกลี่ยขอพิพาท ดังนี้

1) ความยินยอมใหไกลเกลี่ยขอพิพาทของคูกรณีพิพาทบุคคลที่สาม       
ที่จะเขามาชวยไกลเกลี่ยขอพิพาทตองอาศัยความยินยอมของคูกรณีทั้งสองเปนสํ าคัญ ผูไกลเกล่ีย   
ขอพิพาทกอนที่จะดํ าเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทตองใหคู กรณีทั้งสองแสดงความยินยอมไว         
เปนลายลักษณอักษรลงชื่อคูกรณีทั้งสองฝาย

2) ผูไกลเกล่ียขอพพิาท กฎหมายไมไดก ําหนดไวเปนการเฉพาะ ดงันัน้
บุคคลใดก็ตามที่คู กรณีพิพาทยอมใหทํ าการไกลเกลี่ยขอพิพาทก็ยอมมีอํ านาจที่จะดํ าเนินการ        
ไกลเกลี่ยขอพิพาท แตบุคคลที่สามที่จะเขามาทํ าการไกลเกล่ียขอพิพาทนาจะเปนบุคคลที่คูกรณี    
ทัง้สองฝายรูจักเปนอยางดีจึงยินยอมใหทํ าการไกลเกลี่ยขอพิพาท

3) การไกลเกล่ียขอพพิาทนอกศาลเกดิขึน้ดวยความสมคัรใจของคูกรณี
ตางจากการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลซึ่งอาจจะเกิดขึ้นดวยความสมัครใจหรือถูกบังคับเมื่อศาล        
มคีํ าส่ังใหไกลเกลี่ยขอพิพาท

4) การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล ขอตกลงที่สมประโยชนแกคูกรณี     
ทัง้สองฝายมากทีสุ่ดเปนส่ิงทีพ่งึประสงค ตางจากการไกลเกลีย่ขอพพิาทในศาลทีมุ่งถึงประสทิธภิาพ
ของการไกลเกลี่ยขอพิพาท นอกจากนั้นการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลคูกรณีมี  สวนรวมโดยตรง
ในการเจรจา

                                                       
45 ดูภาคผนวก. หนา 160.
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การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาล มีขั้นตอนที่สํ าคัญ ดังนี้46

1. การจัดใหคูกรณีพิพาทไดมาพบกันเพื่อการไกลเกล่ียขอพิพาท       
คร้ังแรก

2. ขัน้ตอนการคนหาประเด็นขอพิพาทและความตองการที่แทจริง
ของคูกรณีพิพาท

3. ขัน้ตอนการตรวจสอบประเดน็ขอพพิาท หรือคนหาความตองการ         
ทีแ่ทจริงของแตละฝายและขอเท็จจริงที่เกี่ยวของ

4. ขัน้ตอนการแกปญหาขอขัดแยงในประเด็นที่พิพาท
5. ขัน้ตอนการทํ าสัญญาประนีประนอมยอมความ
ทีก่รงุวอชงิตนั ด.ีซี. สหรฐัอเมรกิา มกีารไกลเกล่ียขอพพิาทนอกศาล      

ซ่ึงเปนการด ําเนนิงานของศนูยไกลเกลีย่ขอพพิาทของเอกชน โดยผูไกลเกลีย่ขอพพิาท ไดแก ทนายความ
ทีม่ปีระสบการณในการทํ างานมากวา 20 ป หรือผูพิพากษาที่เกษียณอายุเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท 
การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลนี้มักจะปรากฏเปนทางเลือกของการระงับขอพิพาท โดยคูสัญญา  
จะระบไุวในสญัญาไววาหากมกีารผดิสญัญาจนเกดิเปนขอพพิาทขึน้จะตองน ําคดมีาไกลเกลีย่ขอพพิาท
กอนที่จะนํ ามาฟองรอง47

การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลเปนการไกลเกลี่ยขอพิพาทกอน
ดํ าเนินกระบวนการพิจารณาของศาลซึ่งเกิดจากความสมัครใจของคูกรณีใหระงับขอพิพาทโดยวิธี         
ไกลเกลี่ยขอพิพาท ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนบุคคลภายนอกมิใชผูพิพากษา คูกรณีคาดหวังวา            
ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทจะใชความสามารถของเขาเพื่อนํ าไปสูการบรรลุขอตกลงรวมกัน ตามแผนภาพ
การไกลเกลีย่ขอพพิาท48 ทัง้นีผู้ไกลเกล่ียขอพพิาททีไ่ดรับการแตงตัง้จะเปนบคุคลทีคู่กรณทีัง้สองฝาย
มคีวามเหน็รวมกนัวามคีวามเหมาะสมโดยพจิารณาวาเปนบคุคลทีเ่คารพนบัถือ มคีวามเชีย่วชาญเฉพาะดาน
เป นผู ทรงคุณวุฒิ  หรือแตงตั้งผู ไกลเกลี่ยข อพิพาทจากบัญชีรายช่ือผู ไกลเกลี่ยข อพิพาท                  
ซ่ึงจดทะเบยีนไว ณ ศนูยไกลเกลีย่ขอพพิาท สํ านกัระงบัขอพพิาท สํ านกังานศาลยตุธิรรม การไกลเกลีย่
ขอพิพาทนอกศาลนี้ไมจํ ากัดเฉพาะการระงับขอพิพาททางแพงหรือทางการเงินเทานั้น ดังนั้น     

                                                       
46 บุญตา ส. ผาบมีชัย. (2547). กระบวนการวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท: ศึกษาเปรียบเทียบ

ตามกฎหมายไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยลาว. หนา 51.
47 สุทธิพล ทวีชัยการ และนวลละออ วัฒโน. (2547, กันยายน).  รายงานการศึกษาดูงานระบบ

Court ADRs ประเทศสหรัฐอเมริกาของคณะผูพิพากษา และขาราชการธุรการศาลแพง. หนา 29.
48 ศาลยุติธรรม ก เลมเดิม.
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การไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลจึงสามารถใชระงับขอพิพาทไดทุกประเภท ปจจุบันการไกลเกล่ีย
ขอพพิาทนอกศาลของประเทศไทยยงัไมมวีธีิการตามบทบญัญตักิฎหมายเฉพาะในรปูของพระราชบญัญตัิ
เหมือนกับตางประเทศ จากการศึกษาพบวา ในประเทศไทยการไกลเกล่ียขอพิพาทที่เปนรูปแบบ
สถาบนั (Institutional Conciliation)49 ไดแก การจดัตัง้ศนูยไกลเกลีย่ขอพพิาท สถาบนัอนญุาโตตลุาการ
กระทรวงยุติธรรม50 ใหบริการแกประชาชนที่ประสงคระงับขอพิพาทโดยวิธีไกลเกล่ียขอพิพาท
โดยยังไมนํ าคดีขึ้นสูศาล สามารถขอใชบริการจากศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทได โดยมีขั้นตอนตาม
แผนภาพระบบการไกลเกลีย่ขอพพิาท โดยเลือกผูไกลเกลีย่ขอพพิาทจากทะเบยีนรายชือ่ผูด ําเนนิการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทของสํ านักงานระงับขอพิพาทซึ่งมีทั้งอดีตผูพิพากษา และบคุคลทีม่คีวามรูความ
สามารถที่มีคุณสมบัติตามที่ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทกํ าหนด และผานการอบรมเกีย่วกบัการด ําเนนิ
กระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทมาแลว ทั้งนี้สถาบันไดจัดทํ า “ขอบังคับกระทรวงยุติธรรมวาดวย              
การประนอมขอพพิาทสถาบนัอนญุาโตตลุาการ พ.ศ. 2533” ขึน้เพือ่เปนแนวทางในการดํ าเนินการ
ประนอมขอพิพาท

การไกล  เกลี่ ยข อพิพาทภายใต การดํ  าเนินการของสถาบัน
อนญุาโตตลุาการ สํ านกังานศาลยตุธิรรมนบัวาเปนการระงบัขอพพิาทนอกศาลโดยการประนอมขอพพิาท
ที่ เป นรูปแบบและเปนระบบแหงเดียวในประเทศไทย  คู กรณีจะไดรับการชวยเหลือและ          
อํ านวยความสะดวกหลายประการ ทัง้มแีนวทางการด ําเนนิการทีชั่ดเจน ท ําใหการประนอมขอพพิาท
เปนไปโดยงายและรวดเร็ว นับเปนการพัฒนาการนํ ารูปแบบการระงับขอพิพาทแนวใหม ใชใหเกิด
ประโยชนในงานบริการความยุติธรรมควบคูไปกับวิธีอนุญาโตตุลาการที่ไดรับการสนับสนุน    
และประชาสัมพันธใหประชาชนไดเห็นความสํ าคัญและเปนที่นิยมในการเลือกใชระงับขอพิพาท
นอกจากการฟองรองคดีตอศาล

ปจจบุนัส ํานักระงับขอพิพาทไดมีการจัดอบรมอาสาสมัครไกลเกลี่ย
ขอพิพาทในชุมชน (อ.ก.ช.) หรือ Voluntary Community Mediator ขึน้ โดย อ.ก.ช.จะทํ าหนาที่  
เปนคนกลางที่เขาชวยเหลือใหคูพิพาทสองฝายกลับคืนดีกัน เปนนักการทูตที่ชวยเจรจาเกลี้ยกลอม
ใหคูพพิาทระงบัขอพพิาทลงอยางสนัต ิอ.ก.ช. มปีระวตัคิวามเปนมานบัแตป พ.ศ. 2540 กระทรวงยตุธิรรม
ซ่ึงมีหนาที่ดํ าเนินการสนับสนุนงานศาลมีนโยบายในดานการอํ านวยความยุติธรรมใหแกประชาชน
ในการลดปรมิาณคดทีีจ่ะขึน้สูศาล โดยใหมกีารด ําเนนิการพฒันาและสงเสรมิใหมกีารระงบัขอพพิาท

                                                       
49 หมายถงึ สถาบนัทีใ่หบรกิารดานการไกลเกลีย่ขอพิพาท และมกีฎขอบงัคบัของสถาบนัทีจ่ะใหคูพิพาท

ใชดํ าเนินกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท
50 ปจจุบันขึ้นอยูกับสํ านักงานศาลยุติธรรม
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และขอขัดแยงในสงัคมในรปูแบบอืน่ๆ นอกจากการน ําคดมีาฟองศาล เชน การไกลเกลีย่ขอพพิาทใหเกดิ
การประนปีระนอมยอมความ การประนอมขอพพิาท ตลอดจนสงเสรมิใหประชาชนเขามามบีทบาทและมี
สวนรวมในกระบวนการระงบัขอพพิาทไปยงัสวนภมูภิาค จงึมอบหมายใหสํ านกังานอนญุาโตตลุาการ
สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ดํ าเนินการจัดทํ าโครงการจัดตั้งศูนยระงับ        
ขอพพิาทภาคและการสงเสริมเผยแพรการระงับขอพิพาทในสวนภูมิภาค และเพื่อใหโครงการจัดตั้ง
ศูนยระงับขอพิพาทภาคและการสงเสริมเผยแพรการระงับขอพิพาทในสวนภูมิภาคด ําเนนิไปอยางมี
ระบบแบบแผน มรูีปแบบการด ําเนนิการทีม่ปีระสิทธภิาพ จงึมกีารจดัโครงการสงเสรมิและการพฒันา
กระบวนการระงบัขอพพิาทและขดัแยงในสงัคมเพือ่สงเสรมิและสนบัสนนุกระบวนการระงบัขอพพิาท
ในระดบัชมุชน โดยการจดัอบรมหลกัสตูรอนญุาโตตลุาการหมูบานใหกบัผูน ําชมุชน ในทองถ่ินใหมี
ความรูความเขาใจในกฎหมายเบื้องตน เทคนิคการไกลเกลี่ยขอพิพาทประนีประนอม ใหสามารถ
ประนอมขอพิพาทที่ทองถ่ินของตนได ซ่ึงประโยชนที่ไดรับนอกจากจะชวยลดปริมาณคดีที่ขึ้นสู
ศาลแลวยังสามารถเพิ่มพูนคุณภาพของผูนํ าชุมชนในทองถ่ินกอใหเกิดความสมานฉันทและความ
สงบสุขในสังคม

ตอมาสํ านักงานอนุญาโตตุลาการ สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ 
กระทรวงยตุธิรรม ไดจดัท ําโครงการจดัตัง้ศนูยระงบัขอพพิาทและการสงเสรมิเผยแพรการระงบัขอพพิาท
ในสวนภูมิภาคเพื่อการพัฒนากระบวนการระงับขอพิพาทในสังคมใหเปนไปอยางกวางขวาง      
เพื่อใหประชาชนไดรับประโยชนจากโครงการนี้โดยทั่วถึงและทัดเทียมกัน จงึมีความจํ าเปนตองมี
การกระจายการใหบรกิารไปยงัสวนภมูภิาคและเพือ่รองรับงานดานการไกลเกล่ียขอพพิาท เพือ่ยงัให
เกดิการประนปีระนอมยอมความ การประนอมขอพพิาทโดยน ําผูน ําชมุชน รวมทัง้ยงัเปนการสงเสรมิ
และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีบทบาทและสวนรวมในการระงับขอพิพาทในสังคม           
โดยเฉพาะอยางยิ่งในระดับชุมชนหรือหมูบาน เนื่องจากคํ าวาอนุญาโตตุลาการเปนกระบวนการ
ระงับขอพิพาททางแพงซ่ึงคูพิพาทไดตกลงใหบุคคลที่สามซึ่งอาจจะเปนคนเดียวหรือหลายคน     
ทํ าหนาที่พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาทซึ่งแตกตางจากวัตถุประสงคของโครงการอบรมที่มุงให     
ผูเขารับการอบรมปฏิบัติหนาที่เปนผูไกลเกล่ียขอพิพาทเพื่อใหคูพิพาทตกลงกัน หรือเพื่อยังใหเกิด
การประนปีระนอมยอมความ ดังนั้นคณะกรรมการอํ านวยการโครงการฯ จึงไดเห็นชอบใหเปลี่ยน
ช่ือหลักสตูรการอบรมอนญุาโตตลุาการหมูบานเปนหลักสตูร การอบรมอาสาสมคัรไกลเกล่ียขอพพิาท
ในชมุชน (อ.ก.ช.) เปนการอบรมเพื่อเผยแพรความรูความเขาใจ ในหลักและวิธีการระงับขอพิพาท 
กฎหมายเบื้องตน ทักษะในการไกลเกล่ียขอพิพาทและการประนอมขอพิพาทซึ่งเปนกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกศาลเทานั้น ผูที่จะมาทํ าหนาที่อาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน       
จะตองไดรับการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกจากคณะทํ างาน เพื่อดํ าเนินการสงเสริมเผยแพร      
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การระงบัขอพพิาทประจ ําจงัหวดั ซ่ึงประกอบดวยผูทรงคณุวฒุขิองจงัหวดันัน้ๆ เชน ผูวาราชการจงัหวดั
นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ผูบังคับการตํ ารวจภูธรจังหวัด ผูพิพากษาหัวหนาศาลจังหวัด    
และรวมถึงหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ

ดงันัน้ ตัง้แตปงบประมาณ พ.ศ. 2541 กจิกรรมการจดัอบรมผูน ําชมุชน   
ในทองถ่ินจงึใชช่ือการอบรมหลกัสตูรอาสาสมคัรไกลเกล่ียขอพพิาทในชมุชนภายใตโครงการสงเสรมิ
เผยแพรการระงับขอพิพาทในสวนภูมิภาค โดยอยูในความรับผิดชอบของสํ านักงานอนญุาโตตลุาการ 
สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ กระทรวงยุติธรรม ไดมีการออกระเบียบกระทรวงยุติธรรม                                
วาดวยอาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน พ.ศ. 2541 เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2541 หมวด 1 
คุณสมบัติและการแตงตั้งอาสาสมัครไกลเกล่ียขอพิพาทในชุมชน หมวด 2 บทบาทและหนาที่ 
หมวด 3 วนิยัและจริยธรรม หมวด 4 สิทธแิละประโยชน หมวด 5 สถานภาพของอาสาสมคัรไกลเกลีย่
ขอพพิาทในชุมชน และมีขั้นตอนการดํ าเนินการตามแผนภาพ51

หลังจากนั้นได มีการจัดโครงสร างสํ  านักงานศาลยุติธรรม            
โดยหนวยงานเดมิทีจ่ดัหลักสตูรอาสาสมคัรไกลเกล่ียขอพพิาทในชมุชน คอื สํ านกังานอนญุาโตตลุาการ
สํ านักงานสงเสริมงานตุลาการ ไดมีการโอนงานของสํ านักงานอนุญาโตตุลาการรวมถงึหลักสตูร    
การอบรมดงักลาวมาอยูในส ํานกัระงบัขอพพิาท สํ านกังานศาลยตุธิรรม ตามทีก่ฎหมายกํ าหนดไว

โดยในปจจบุนันี ้สํ านกัระงบัขอพพิาท สํ านกังานศาลยตุธิรรม ไดออก
ประกาศสํ านักระงับขอพิพาทเรื่อง หลักเกณฑในการอบรมอาสาสมัครไกลเกลี่ยขอพิพาทในชุมชน 
พ.ศ. 2545 เมือ่วนัที ่ 20 มนีาคม 2545 เพือ่รองรบัการจดัอบรมหลกัสูตรอาสาสมคัรไกลเกล่ียขอพพิาท    
ในชุมชน52

2.5   หลักเกณฑและสาระสํ าคัญของการไกลเกล่ียขอพิพาท

2.5.1 หลกัการพื้นฐานของคํ าวาไกลเกล่ีย53

คํ าจํ ากัดความขั้นพื้นฐานของคํ าวาไกลเกล่ีย คือการเจรจาตอรองตอหนาบุคคล
ที่สามที่เปนกลางซึ่งไมมีสิทธิเกี่ยวของในขอพิพาท และเปนผูที่ชวยเหลือคูพิพาทในการเจรจา         
                                                       

51 ศาลยุติธรรม ข (ม.ป.ป.). แผนภาพระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล.  สืบคนเมื่อ 5 ธันวาคม 2549,
จาก  http://www2.judiciary.go.th.ptwmc/impge/chart2.gif

52 ศาลยติุธรรม ค (2548, 28 ตุลาคม).  ประวัติความเปนมาอาสาสมคัรไกลเกล่ียขอพพิาทในชมุชน (อ.ก.ช.).
53 สํ านักระงับขอพิพาท สํ านักงานศาลยุติธรรม. (2547).  คํ าแนะนํ าและประมวลจริยธรรมผูไกลเกล่ีย.

หนา 36-40.
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เร่ืองทีคู่พพิาทมสีวนไดเสียหรือเปนปญหาส ําหรบัคูพพิาท เนือ่งจากการไกลเกลีย่ตองอาศยัการเจรจา
ตอรองเปนส ําคญั ดงันัน้จงึเปนการดทีีสุ่ดเราจะเริม่กลาวสัน้ๆ ถึงหลักการพืน้ฐานของการเจรจาตอรอง

2.5.1.1 การแยกคนออกจากปญหา
เราทุกคนยอมเคยรูจักคนที่เราไมชอบ ไมวาเขาจะพูดอะไรออกมา      

เรายอมหาทางขดัแยงกบัคนๆ นัน้ไดตลอดเวลา ขณะทีเ่รามขีอพพิาทกบัคนเหลานีเ้รามกัมองไมเหน็วา
อะไรสํ าคัญ ยิ่งไปกวานั้นเรายังคนหาเหตุผลมาอางวาคนนั้นเปนผูผลิต ในขณะที่เราเจรจาตอรอง 
เปาหมายของเรา คอื มุงไปทีต่วัปญหาไมใชตวัคน ดงันัน้ในขณะทีม่กีารไกลเกล่ีย งานของผูไกลเกล่ีย
คือ ชวยคูพิพาทแยก “คนออกจากปญหา”

2.5.1.2 การเนนท่ีผลประโยชนไมใชท่ีจุดยืน
โดยทัว่ไปเมือ่เราระบคุวามตองการของเรา เรามกัจะเนนไปทีจ่ดุยนืของเรา

หรือเนนสิ่งที่เราตองการ มีอยูบอยครั้งที่จุดยืนของเรามักจะไปขัดแยงกับจุดยืนของคนอื่น ดังนั้น
ขอใหกาวใหพนจากจุดยืนและพยายามระบุออกมาวาผลประโยชนของเราคืออะไรกันแน และทํ าไม
เราจงึตองการผลประโยชนทีว่านัน้ ตวัอยางทีจ่ะท ําใหเหน็ภาพของเรือ่งนี้ คอื การตอรองผลสมใบหนึง่
คน 2 คน ตองการสมใบเดยีวกนั (นีค่อืจดุยนืของคนทัง้สอง) หากคนใดคนหนึง่ยนืกรานในจดุยนืนัน้
เราคงไมสามารถแกปญหาขอพพิาทได หากคูพพิาทฝายใดฝายหนึง่ไมยอม “ถอย” ออกมา แตถาหาก
เรามองทีผ่ลประโยชนเปนหลักก็จะเปนการแนนอนวามีทางเลือกอื่นเกิดขึ้นอีกมากมาย ยกตัวอยาง
เชน  หากคูพพิาทฝายหนึง่ตองการอบขนมโดยใชเปลอืกสมและคูพพิาทอกีฝายหนึง่ตองการกนิเนือ้สม
คูพพิาททั้งสองสามารถไดรับผลประโยชนของตนทั้งสองเต็ม 100 เปอรเซ็นต ดวยการแยกเปลือก
ออกมาจากเนื้อสม หากคูพิพาทเนนไปที่จุดยืนของตนโดยไมยอมออนขอใหกันและกัน พวกเขา
อาจตองแบงสมกันคนละครึ่ง ดังนั้นแตละฝายตางไดประโยชนแค 50 เปอรเซ็นตเทานั้น แนนอนวา
ขอพพิาทอาจไมสามารถลงเอยกนัไดอยางนุมนวลเสมอไป และกอ็าจมบีอยครัง้ทีผ่ลประโยชนไมลงตวั
แตบอยครั้งมากกวาที่คุณคิดการชวยใหคูพิพาทสามารถระบุและพูดคุยถึงผลประโยชนของตน     
จะเปดเผยใหเห็นขอมูลและเรื่องราวที่มีประโยชนและจะชวยใหคูพิพาทสามารถทํ างานรวมกัน   
อันจะนํ าไปสูการแกปญหาไดในที่สุด
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2.5.1.3 การพยายามหาวิธีการหลายๆ อยางกอนตัดสินใจวาจะทํ าอะไรตอไป
ในขณะทีเ่รามีขอขัดแยงหรือกํ าลังเจรจาตอรองกับอีกคนหนึ่ง มีอยูบอย

ครั้งที่เรามักจะระบุหนทางหรือวิธีการที่เราคิดวาจะสามารถแกไขปญหาไดอยางรวดเร็วและก็ติดอยู
ตรงนัน้ ขอใหผูไกลเกลีย่พยายามกระตุนคูพพิาทใหคดิหาวธีิตางๆ ทีอ่าจน ําไปสูการแกปญหาขอพพิาท
ไวหลายๆ วธีิกอนจะกลบัมาเลอืกวาจะตกลงกนัดวยวธีิอะไรแน แมแตขอพพิาททีง่ายทีสุ่ดกย็งัสามารถ
แกไขดวยวิธีการที่มากกวาหนึ่งวิธีในฐานะผูไกลเกลี่ย ทานจึงควรชวยคูพิพาทใหคิดถึงทางเลือก  
ในเชิงสรางสรรค โดยเฉพาะอยางยิ่ง คือ หากคูพิพาทแตละฝายตางก็หาทางเลือกมาฝายละอยาง   
ซ่ึงไมเหมอืนกันก็จะชวยใหการเจรจากาวหนาตอไปได

2.5.2   หลักเกณฑของการไกลเกล่ีย มีดังนี้

2.5.2.1 คูความสมัครใจเลือกใชวิธีการไกลเกล่ีย บุคคลที่สามที่จะเขามาชวย
ไกลเกลีย่ตองอาศยัความยนิยอมของคูกรณทีัง้สองฝายเปนส ําคญั ดงันัน้กอนทีผู่ไกลเกล่ียจะด ําเนนิการ     
ไกลเกลี่ยควรใหคู กรณีทั้งสองฝายแสดงความยินยอมไวเปนลายลักษณอักษร ลงชื่อคูกรณี                  
ทั้งสองฝายเปนสํ าคัญ

2.5.2.2 กฎหมายไมไดก ําหนดคณุสมบตัขิองผูไกลเกลีย่ไวเปนการเฉพาะ ดงันัน้
บคุคลใดก็ตามที่คูกรณีพิพาทยินยอมใหทํ าการไกลเกลี่ย กย็อมมอํี านาจที่จะดํ าเนินการไกลเกลี่ยได 
แตบุคคลที่สามที่จะเขามาทํ าหนาที่ไกลเกล่ียควรจะเปนบุคคลที่คูกรณีทั้งสองฝายรูจักเปนอยางดี 
หรือเปนบุคคลที่คูกรณียอมรับและใหความเคารพนับถือ จงึยนิยอมใหทํ าการไกลเกลี่ย

สํ าหรบัการไกลเกลีย่กรณพีพิาทในศาลหรอืของสถาบนัไกลเกลีย่ขอพพิาท
โดยทัว่ไป ผูไกลเกลี่ยจะตองมีคุณสมบัติตามระเบียบขอบังคับที่ใชในศาลหรือสถาบันนั้นๆ

2.5.2.3 การเจรจาของคูความในการไกลเกลีย่ตองตัง้อยูบนพืน้ฐานของความผกูพนั
ทางสงัคมและความรูสึกของมนุษยยิ่งกวาการโตแยงตามหลักตรรกศาสตร

2.5.2.4 พยายามเจรจาใหบรรลถึุงขอตกลงโดยไมจ ําเปนตองกลาวหาวาใครผดิใครถกู

2.5.2.5 เมื่อมีการตกลงประนีประนอมยอมความกันไดแลว จะตองมีหลักฐาน
เปนหนังสือคือการทํ าสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยใหทุกฝายลงลายมือช่ือไวเปนสํ าคัญ
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นอกจากนี้ Professor Lon Fuller54 ไดกลาวไวในบทความของเขาเกี่ยวกับ       
คณุภาพของการไกลเกลี่ยที่สํ าคัญไววา “การไกลเกลี่ยเปนความสามารถที่จะทํ าใหเกิดการเขาหากัน
ไดใหมอีกครัง้หนึง่ของคูความและไมไดก ําหนดกฎเกณฑมากมายตอคูความแตไดมกีารชวยเหลือคูความ
ใหประสบความสํ าเร็จใหมและมีสวนรวมในการรับรูถึงความสัมพันธและเอาใจใสซ่ึงกันและกัน”

ดวยเหตุนี้ ระบบการไกลเกลี่ยจึงเขามามีบทบาทที่สํ าคัญและเปนที่นาสนใจ      
ทีจ่ะน ํามาใชมากขึ้น ลักษณะที่สํ าคัญของระบบการไกลเกลี่ยมีดังตอไปนี้ คือ

1)  ผูไกลเกลี่ยไมมีอํ านาจในการตัดสินใจ
2) ระบบการไกลเกลี่ยจะเนนถึงความรับผิดชอบของผูพิพาทเอง สํ าหรับ          

การตัดสินใจที่มีผลกระทบตอชีวิตของเขาเอง
3) ระบบการไกลเกลีย่ไมเปนการบงัคบัแตเปนวธีิการโดยความสมคัรใจทีคู่พพิาท

ทั้งสองฝายสามารถบรรลุขอตกลงกันได
4) ผูไกลเกลี่ยจะมีความยืดหยุนตอกระบวนการไกลเกลี่ยและสามารถยอมรับ

กระบวนการตางๆ ที่จะพบกับความตองการของคูพิพาททั้งสองฝาย
5)  ระบบการไกลเกลี่ยเปนกระบวนการระยะสั้นมากกวาเปนการเขาแทรกแซง

ในระยะยาว
6) ระบบการไกลเกลี่ยเปนความเกี่ยวพันในกาลเวลาปจจุบันและในอนาคต

มากกวาในอดีตที่ผานมา
7) ความไววางใจและความเชื่อมั่นของคู พิพาททั้งสองฝายเปนสิ่งจํ าเปน

สํ าหรับกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทที่ใชไดผล

2.5.3 สิง่ท่ีคูความควรจะตองมีในการไกลเกล่ีย 55

หลัก 4 ประการที่คูความจํ าเปนตองมีเพื่อชวยใหการไกลเกล่ียสํ าเร็จอยางตรง     
ตามความมุงหมายไดนั้นไดแก

                                                       
54 Jacqueline M. Nolan-haley. Op.cit.  p. 58.
55 ภาณุ รังสีสหัส ก เลมเดิม. หนา 12-16.
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2.5.3.1 ความตองการที่จะใหไกลเกล่ีย
คูความทัง้สองฝายจะตองมคีวามตองการทีจ่ะใหมกีารไกลเกล่ีย หมายความวา

อยากจะหาทางยตุขิอพพิาททีม่ตีอกนันัน้เสยี ไมใชเพยีงความสมคัรใจทีจ่ะใหไกลเกล่ียเพยีงฝายเดยีว
หากคูความฝายใดไมสมัครใจและไมมีความตองการที่จะมารวมอยูในหองเดียวกัน เพื่อเผชิญหนา
กับความเปนจริงของสถานการณที่มีอยูระหวางตนกับคูความฝายตรงขามแลว ในทางปฏิบัติ        
การไกลเกลี่ยมักจะลมเหลว

ความตองการทีจ่ะใหไกลเกลีย่ทีจ่ะน ําพาใหคูความเขามาสูการไกลเกลีย่นัน้   
มีอยู แตกตางกัน บางคนอาจจะตองการหลีกเลี่ยงคาใชจายที่ตองดํ าเนินคดีในศาล บางคน             
อาจตองการหลกีเลีย่งระบบทีม่กีารตอสูกนั บางคนอาจจะตองการตดัสินใจปญหาของตนดวยตนเอง
บางคนอาจจะไมตองการที่จะเปนศัตรูกับคูความฝายตรงขาม และบางคนก็อาจจะตองการยุติปญหา
ของตนใหเร็วขึ้น

ในกรณีที่ไมมีความตองการที่จะใหไกลเกลี่ยแตไดเขามาสูการไกลเกลี่ย        
ซ่ึงอาจเรยีกไดวาเปนการสมคัรใจทีใ่หไกลเกล่ียแลวแตยงัไมมคีวามอยากทีจ่ะยตุขิอพพิาทหรอือีกนยัหนึง่
ยังขาดความตองการที่จะใหไกลเกล่ียจริงๆ นั้น คูความจะไมพยายามหาหนทางที่จะออมชอมกับ    
คูความฝายตรงขาม กลาวคอืเปนการขาดแรงจงูใจหรอืแรงกระตุนทีจ่ะปรองดองกบัคูความฝายตรงขาม
นั่นเอง

2.5.3.2 ความรับผิดชอบสวนตัว
ความรบัผิดชอบสวนตวัของคูความนัน้เปนเรือ่งของลกัษณะการยอมรบัวา  

ตนจะรับผิดชอบในการเข าร วมไกลเกลี่ยและรับผิดชอบในผลลัพธที่ไดจากการเจรจานั้น         
ความรับผิดชอบเชนนี้มีอยู 3 สวน คือ

1) คูความแตละฝายจะตองกระทํ าในสิ่งที่จํ าเปนทุกประการ เพื่อให
ทุกฝายสามารถเขาใจในสถานการณที่เกิดขึ้นไดอยางถองแท เชน การเปดเผยขอมูลที่เกี่ยวของ     
การบอกใหผูไกลเกลี่ยทราบถึงความตองการที่แทจริง เปนตน

2) คูความแตละฝายจะตองเขาใจถึงสิทธิ ความตองการ แผนการ และ
ส่ิงอ่ืนที่เปนเรื่องสํ าคัญของฝายตน

3) คูความแตละฝายจะตองเตม็ใจรบัผลลัพธทีจ่ะเกดิขึน้จากการไกลเกลีย่
โดยจะตองเต็มใจสรางรูปแบบทางความคิดขึ้นและแสดงความคิดนั้นออกมาดวย
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2.5.3.3 ความตั้งใจที่จะไมตกลงดวย
ในการเจรจาตอรองกับคูความฝายตรงขาม มิใชหมายความวาจะตอง

พยายามตกลงกับคูความฝายตรงขามใหไดเทานั้น แตจะตองมีความตั้งใจที่จะยืนหยัดตานทาน     
ตอการตัดสินใจใดๆ ที่อาจเปนผลใหตนเองตองประสบกับความยุงยากที่จะตามมาในภายหลังดวย 
กลาวคือแมบุคคลอื่นๆ จะบอกหรือแนะนํ าใหทํ าอยางไร แตในที่สุดตัวคูความเองจะตองเปนผูทํ า
การตัดสินใจวาขอตกลงนั้นๆ จะสามารถทํ าใหตนไดรับผลที่ดีที่สุดหรือไม ซ่ึงเมื่อขอตอรอง     
ของฝายตรงขามไปถึงจุดที่ไมอาจตกลงดวยได ก็จะตองไมตกลงดวยกับขอตอรองนั้น

สํ าหรับผลลบที่เกิดจากการเจรจาในลักษณะของการตอสูกัน อันทํ าให
การเจรจาไมคบืหนาไปนัน้ กเ็ปนเรือ่งของการเสยีเวลาและคาใชจายเทานัน้ แตการทีคู่ความไดพบวา
ตนเองอยูในสภาพคมุเชงิกบัฝายตรงขามเพราะขอเสนอทีไ่ดมานัน้ไมอาจเปนทีย่อมรับไดนาจะเปนเรือ่ง
ทีด่กีวาการเจรจาจนไดมาซึง่ขอตกลงอนัไมเปนธรรม ซ่ึงหากมกีรณขีองการไดรับขอเสนอทีไ่มเปนธรรม
เกิดขึ้นและคูความฝายที่ไดรับขอเสนอขาดความตั้งใจที่จะไมตกลงดวยแลว คูความฝายที่วานั้น       
ก็อาจจะหาทางยุติขอพิพาทดวยการยอมรับสภาพของขอตกลงที่ไมเปนธรรม และเมื่อตกลงทํ า   
เปนสญัญาไปแลว ตอมาในภายหลังเกิดความรูสึกไมยอมรับเพราะเห็นวาไมเปนธรรม จึงเสนอเรื่อง
เขาสูการพิจารณาของศาลเพื่อใหพิพากษากลับขอสัญญานั้น ก็เปนเรื่องยากที่จะพิสูจนใหศาล     
เห็นดวยได ดังนั้น การไมยอมตกลงดวยกับขอเสนอดังกลาวในการเจรจาจึงนาจะเปนเรื่องที่
ปลอดภยักวาการยอมตกลงดวย โดยเฉพาะกรณทีีย่งัมขีอสงสยัอยูเกีย่วกบัขอตกลงทีไ่ดรับการเสนอมานัน้
ขอสรุปที่ดูเหมือนจะขัดกับความรูสึกของคนทั่วไปนั้นก็คือ การไมยอมตกลงดวยจะชวยเปดประตู
แหงความเปนไปไดของการตกลงกันได

2.5.3.4 ความตั้งใจที่จะตกลงดวย
ส่ิงที่คู ความจะตองมีอีกประการคือความตั้งใจของคูความทั้งสองฝาย   

ที่จะใหความรวมมือเพื่อนํ าไปสูจุดหมายอันเปนที่ยอมรับรวมกัน ซ่ึงหากดูเผินๆแลวเรื่องที่วานี้               
ดูเหมือนจะเปนเรื่องธรรมดาที่นาจะตองมีอยูในตัวคูความเสมอไป ซ่ึงหากขาดสิ่งจํ าเปนที่วานี้แลว            
การไกลเกลี่ยก็มักจะดํ าเนินไปผิดทิศทางและประสบกับความลมเหลว ความตั้งใจดังกลาวนี้ จะเห็น
ไดจากลักษณะกิริยาอาการและคํ าพูดของคูความนั่นเอง
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2.5.4 การเปนความลับของการไกลเกล่ีย56

การเปนความลับของการไกลเกล่ียมีอยูสองเรื่องดวยกันคือ การเปนความลับ     
โดยหามคูความน ําขอมลูทีเ่กดิขึน้จากการไกลเกลีย่ไปใชประโยชนในการด ําเนนิคดแีละการเปนความลบั
โดยผูไกลเกลี่ยไมนํ าขอมูลที่ไดจากคูความฝายหนึ่งไปถายทอดใหกับคูความอีกฝายหนึ่ง

การเปนความลับโดยหามคู ความนํ าขอมูลที่เกิดขึ้นจากการไกลเกลี่ยไปใช
ประโยชนในการด ําเนนิคดนีัน้ หมายความวา ในกรณทีีคู่ความไมสามารถตกลงกนัจากการไกลเกลีย่
และตอมาไดมีการนํ าคดีไปสูศาลหรือขอใหศาลพิจารณาคดีตอไปแลวแตกรณี คูความ   ไมสามารถ
อางอิงถึงขอสนทนาที่กระทํ ากันในการไกลเกล่ียเปนพยานหลักฐานในศาล และผูไกลเกล่ียก็ไม
สามารถจะถูกเรียกไปใหการในศาลเพื่อพิสูจนถึงขอเท็จจริงดังกลาว ในบางรัฐของสหรัฐอเมริกา   
มกีารวางรปูแบบอยางเปนทางการใหมขีอตกลงใหถือขอเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้ จากการไกลเกล่ียเปนความลบั
และใหถือเปนเอกสิทธิ์ของการไกลเกลี่ย ซ่ึงเปนการปองกันไมใหขอมูล ในการไกลเกลี่ยถูกนํ าไป
ใชเปนประโยชนในศาล สํ าหรบัรฐัทีไ่มมบีทบญัญตัขิองเอกสทิธในเรือ่งนีก้จ็ะถอืตามขอตกลงของคูความ
อยางไรก็ตาม ขอตกลงเชนวานี้ก็ยังมีจุดออนตรงที่คูความแตละคนยังมีอิสระที่จะไปเลาขอเท็จจริง
ที่ถูกหามใหผูอ่ืนฟงตามที่ตนตองการได ซ่ึงทํ าใหสามารถมีการตรวจสอบถึงขอเท็จจริงดังกลาว
เพื่อนํ ามาพิสูจนถึงความมีอยูเชนนั้นจริงในศาลตอไปได ดังนั้นการปองกันในเรื่องนี้ จึงยังไม
สมบูรณเสียทีเดียว

สํ าหรับการไกลเกลี่ยที่กระทํ ากันอยูในประเทศไทยในปจจุบัน ผูไกลเกลี่ยใชวิธี
บนัทกึขอตกลงไวในท ํานองวา “คูความทัง้สองฝายใหสัญญาวาจะไมน ําขอเทจ็จรงิทีเ่กดิขึน้จากการเจรจา
ไปใชเปนพยานหลักฐานในคดี” หรือมีการระบุในรายละเอียดไววา “คูความทั้งสองฝายใหสัญญา
วาจะไมนํ าขอเท็จจริง ขอเสนอหรือความเห็นซึ่งเสนอ ความเห็นหรือขอเสนอแนะการดํ าเนินการ
ตลอดจนค ํารับทัง้ปวง ซ่ึงคูความฝายใดฝายหนึง่ไดเปดเผยในชัน้ไกลเกล่ียไปเปดเผยหรอืใชเปนพยาน
หลักฐานหรอืใชประโยชนใดๆ ในชัน้พจิารณาคด ีไมวาการไกลเกล่ียจะมปีระเดน็เกีย่วเนือ่งถึงขอพพิาท
อันเปนมลูแหงกระบวนพจิารณาไกลเกลีย่หรือไม” โดยบนัทกึขอตกลงแบบหลงัเปนการแปลถอยคํ า
มาจากภาษาอังกฤษของกฎเกณฑในเรื่องนี้ที่บัญญัติอยูในรูปกลาง (Model Law) ของขอบังคับเรื่อง
การประนอมขอพพิาทของคณะกรรมาธกิารวาดวยกฎหมายการคาระหวางประเทศแหงสหประชาชาติ
(UNCITRAL) อยางไรกต็าม ขณะนี้ไดมีความพยายามที่จะบรรลุความเปนเอกสิทธิ์ที่จะไมเปดเผย
ขอมลูหรือเอกสารทีก่ระท ําขึน้ในการไกลเกล่ียไวในประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง มาตรา 92
ของไทยขึ้นแลว โดยคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงแกไขกฎหมายลักษณะพยานหลักฐาน    

                                                       
56 ภาณุ รังสีสหัส ก แหลงเดิม.
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ในสวนแพงของกระทรวงยุติธรรมไดยกรางขอความในลักษณะที่วา “ถาคํ าเบิกความหรือพยาน
หลักฐานของคูความหรอืบคุคลใดอาจเปดเผยเอกสารหรอืขอมลูทีก่ระท ําขึน้ในกระบวนการไกลเกลีย่
หรือประนีประนอมยอมความไมวาจะเปนกระบวนการในศาลหรือนอกศาล คูความหรือบุคคล  
เชนวานั้นชอบที่จะปฏิเสธไมยอมเบิกความหรือนํ าพยานหลักฐานนั้นๆมาแสดงได เวนแต ฯลฯ   
ซ่ึงก ําลังอยูในระหวางการนํ าเสนอเขารัฐสภาเพื่อพิจารณาตอไป

การเปนความลับโดยผูไกลเกลี่ยไมนํ าขอมูลที่ไดจากคูความฝายหนึ่งไปถายทอด
ใหกับคูความอีกฝายหนึ่งฟงนั้น นอกจากจะมีความสํ าคัญในฐานที่เปนหลักจริยธรรมขอหนึ่ง         
ทีผู่ไกลเกลีย่จะตองพงึมแีลว ยงัสงผลตอคูความใหเกดิความเชือ่ถือในตวัผูไกลเกลีย่และตอการไกลเกลีย่
วาจะประสบผลส ําเรจ็หรือไมอีกดวย การเปนความลบัในลกัษณะนีเ้ปนผลมาจากการใชวธีิการไกลเกลีย่
ในรปูแบบของการประชุมฝายเดียว (Caucus Session) ซ่ึงคูความฝายที่รวมประชุมอยูกับผูไกลเกลี่ย
โดยไมมคีูความฝายตรงขามรวมประชมุอยูดวยนัน้ อาจตองการเลาขอเทจ็จรงิบางอยาง ซ่ึงตองการให  
ผูไกลเกล่ียรูแตไมตองการใหคูความฝายตรงขามรูดวยเหตุผลบางประการ เชน เพื่อใหผูไกลเกลี่ย
เขาใจถึงความตองการของตนแจมชัดขึ้น ตองการระบายความคับแคน หรือตองการผูกโยงเรื่องราว
ใหติดตอกัน เปนตน ผูไกลเกลี่ยจึงตองระมัดระวังโดยการสอบถามคูความในตอนทายของ             
การประชุมฝายเดียวทุกครั้งไปวามขีอความตอนใดที่คูความประสงคจะใหเก็บรักษาไวเปนความลับ
โดยไมบอกใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบหรือไม และผูไกลเกลี่ยจะตองรับประกันตอคูความวาเรื่อง
ทกุอยางทีคู่ความขอใหถือเปนความลบัจะตองยงัเปนความลบัอยูเชนนัน้ กรณเีชนนี้ การเปดเผยความลบั
โดยไมทันยั้งคิดหรือไมตั้งใจในขณะที่มีการประชุมรวมกัน (Joint Session) อาจทํ าใหผูไกลเกลี่ย
ตองสูญเสียความเชื่อถือที่คูความมีตอตน และการไกลเกลี่ย ก็อาจจะตองจบสิ้นลง อยางไรก็ตาม    
มีขอที่ควรระวังวา ในบางกรณีส่ิงที่คูความฝายใดฝายหนึ่งคิดวาเปนความลับ คูความอีกฝายหนึ่ง
อาจจะทราบอยูกอนแลว

2.6  ประเภทคดีท่ีสมควรและไมสมควรนํ าเขาสูระบบการไกลเกล่ียในศาล

โดยปกตขิอพิพาทที่สามารถระงับไดดวยวิธีการไกลเกลี่ย ไดแก

2.6.1 ขอพพิาททางแพง เชน กูยมื คํ ้าประกนั ซ้ือขาย เชาทรพัย ครอบครวั มรดก ปกตแิลว
ขอพิพาททางแพงเปนเรื่องเกี่ยวกับการโตแยงสิทธิและหนาที่ของแตละบุคคล สิทธิของบุคคล         
ในทางแพงนั้นเปนผลประโยชนหรือสวนไดเสียที่กฎหมายรับรองและคุมครอง ซ่ึงเกิดขึ้นโดยผล
ของกฎหมาย หรือโดยนิติกรรมสัญญา หรือจากจารีตประเพณีทองถ่ิน เมื่อบุคคลใดมีสิทธิทางแพง
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เกดิขึน้ยอมกอใหอีกฝายทีเ่กีย่วของดวยมหีนาทีท่ีจ่ะตองกระท ําการหรอืงดเวนกระท ําการใดทีม่ผีลกระทบ
ตอผลประโยชนของผูทรงสิทธินั้น และเมื่อฝายที่มีหนาที่ไมทํ าหนาที่ของตนก็ดี กระทํ าการใดๆ    
ที่ยังผลใหฝายผูทรงสิทธิตองเสียสิทธิไปหรือไดรับความเสียหายก็ดี ผูมีหนาที่นั้นยอมตองชดใช         
คาสินไหมทดแทน หรือกระทํ าการอื่นใดเพื่อใหผูทรงสิทธิไดรับประโยชนตามสิทธิของเขา       
และเพือ่ชดเชยความเสียหายที่เขาไดรับ เพราะฉะนั้นขอพิพาททางแพงนี้จะเกิดขึ้นเมื่อทั้งผูทรงสิทธิ
และผูมีหนาที่ตางโตแยงสิทธิและหนาที่กัน ขอพิพาททางแพงนี้ถือวาเปนขอพิพาทสวนบุคคล     
ดังนั้น  กฎหมายจงึยนิยอมใหใชวิธีการระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ยไดในทุกกรณี

2.6.2 ขอพพิาททางอาญา เปนขอพิพาทที่เกี่ยวกับการกระทํ าผิดอาญา ความผิดอาญา
หมายถึง ความผิดที่เกิดจากการกระทํ าใดๆอันเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี
ของประชาชน และเปนการกระทํ าอันกฎหมายที่ใชในขณะกระทํ านั้นบัญญัติเปนความผิด                  
และกํ าหนดโทษไว

ความผิดอาญานั้นแยกไดเปน 3 ประเภท คือ

2.6.2.1 ความผดิอาญาแผนดนิ หมายถงึ ความผดิทีผู่กระท ําความผดิและผูเสียหาย     
ไมอาจจะยอมความกันได แมว าผู เสียหายจะไมติดใจเอาความใดๆ กับผูกระทํ าผิดก็ตาม             
เพราะกฎหมายถอืวา รัฐเปนผูเสียหายดวย การตกลงยอมความกนัเองระหวางผูเสียหายกบัผูกระท ําผิด
จงึเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนซึ่งมีผลเปนโมฆะ

2.6.2.2 ความผิดอาญาตอสวนตัว หรือความผิดอาญาอันยอมความได หมายถึง 
ความผิดที่ผู เสียหายหรือผูกระทํ าผิดอาจตกลงยินยอมไมเอาผิดตอกันได ความผิดประเภทนี้         
เปนความผดิทีเ่อกชนคนใดคนหนึง่เปนผูเสียหายโดยเฉพาะ ผูอ่ืนหรอืประชาชนทัว่ไปไมมสีวนไดเสียดวย
ดงันั้น ผูเสียหายจงึสามารถตกลงทีจ่ะไมเอาความกบัผูกระท ําผิดไดเสมอ และเมือ่ยอมความกนัแลว   
จะมผีลใหสิทธิในการน ําคดอีาญามาฟองเปนอนัระงบัไป ดวยเหตนุีก้ฎหมายจงึบญัญตัไิววา ผูเสียหาย
จะตองรองทุกขตอพนักงานสอบสวนเสียกอน พนักงานสอบสวนจึงจะทํ าการสอบสวนได         
โดยผูเสียหายจะตองรองทุกขภายใน 3 เดือนนับแตวันที่รูเรื่องความผิดและรูตัวผูกระทํ าผิดนั้น       
มฉิะนัน้จะทํ าใหคดีขาดอายุความรองทุกข สงผลใหไมสามารถฟองรองคดีตอศาลได
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ความผดิอาญาอนัยอมความไดนัน้ ไดแก ความผดิเกีย่วกบัการคา บางมาตรา
ความผิดเกี่ยวกับเพศกรณีขมขืนกระทํ าชํ าเราและกระทํ าอนาจารบางมาตรา ความผิดตอเสรีภาพ
และชือ่เสยีงบางมาตรา ความผดิฐานเปดเผยความลบั ความผดิฐานหมิน่ประมาท ความผดิฐานฉอโกง
บางมาตรา ความผิดฐานโกงเจาหนี้ ความผิดฐานยักยอก ความผิดฐานทํ าใหเสียทรัพยบางมาตรา 
และความผิดฐานบุกรุกบางมาตรา

อยางไรก็ตาม ความผิดบางฐานแมจะไมมีกฎหมายบัญญัติไวโดยตรง 
กฎหมายก็ใหยอมความกันได หากเปนความผิดที่เกิดขึ้นจากการกระทํ าอันเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางคูกรณี คือ

1) กรณีที่สามีกระทํ าตอภริยา หรือภริยากระทํ าตอสามี
2) กรณทีีบ่พุการไีดแก บดิา มารดา ปู ยา ตา ยาย และผูสืบสนัดาน ไดแก       

ลูก หลาน เหลน ล้ือ กระทํ าตอกัน
3) กรณทีีพ่ีน่องรวมบิดามารดาเดียวกันกระทํ าตอกัน

การกระท ําของบคุคลดงักลาวแมกฎหมายจะไมไดบญัญตัวิาเปนความผดิ     
อันยอมความได ก็ใหถือวาเปนความผิดอันยอมความได เชน ความผิดฐานลักทรัพย ความผิดฐาน
วิง่ราวทรัพย

2.6.2.3 ขอพิพาททางแพงเกี่ยวเนื่องทางอาญา การกระทํ าผิดบางอยางเปนได        
ทัง้ความผดิทางแพงและความผดิทางอาญา ลักษณะของการกระท ําทีเ่ปนความผดิทางแพงเกีย่วเนือ่ง
ทางอาญานัน้ คอื ผูกระทํ าผิดตองรับผิดตามกฎหมายอาญาและขณะเดียวกันก็ตองชดใชคาสินไหม
ทดแทนใหกับผูเสียหายอีกดวย ขอพิพาทในลักษณะนี้จะระงับลงไดก็ตอเมื่อคูพิพาทตกลง
ประนีประนอมกัน ทัง้คดอีาญาและคดแีพง ถาตกลงเฉพาะคดแีพงโดยไมไดกลาวถึงความผดิทางอาญา   
ก็หามีผลถึงคดีอาญาไม ทํ านองเดียวกันการยอมความในคดีอาญาอยางเดียวก็หามีผลรวมถึง          
การประนปีระนอมยอมความทางแพงไม อยางไรกด็ี ตองพจิารณาดวยวาคดอีาญาดงักลาวเปนคดอีาญา
อันยอมความกนัไดหรือไม ซ่ึงหากเปนคดอีาญาแผนดนิซึง่ยอมความกนัไมไดกอ็าจจะประนปีระนอม
ยอมความเฉพาะคดีแพงอยางเดียวก็ได
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คดีท่ีสมควรนํ าเขาสูระบบการไกลเกล่ีย57 ไดแก
1) คดทีีคู่ความตองการยุติขอพิพาทดวยการเจรจาตกลงกันเอง
2) คดทีีคู่ความหรอืทนายความมปีญหาในการตดิตอเพือ่เจรจาตกลงกนั หรือคดทีีเ่รยีกวา

“ฟองกอนแลวจึงคอยเจรจา”
3) คดทีีคู่ความมสีาเหตโุกรธเคอืงกนัเปนสวนตวัหรือมทีฐิจินเปนเหตใุหไมยอมเจรจากนั
4) คดีที่การแกปญหาขอขัดแยงดวยวิธีตกลงกันเปนผลดีมากกวาการชี้ขาดขอพิพาท  

โดยอาศยักฎหมายหรือกํ าหนดกฎเกณฑทางศีลธรรมและจริยธรรม
5) คดทีีค่นกลางยังมีโอกาสชี้แนะใหคูความตกลงกันได
6) คดทีีคู่ความเคยมีความสัมพันธกันมากอนหรือคดีที่คูความยังคงมีความสัมพันธกัน     

ตอไปในอนาคต
7) คดทีีคู่ความมขีอโตแยงกนัเกีย่วกบัปญหาขอเทจ็จรงิหรอืการตคีวามตามปญหานัน้
8) คดีที่คูความมีแรงกระตุนที่จะตกลงกัน เนื่องจากระยะเวลาที่เนิ่นนาน คาใชจาย       

ในการดํ าเนินคดีที่สูงหรือปจจัยอ่ืนๆ
9) คดทีีป่รากฏวาอปุสรรคในการระงบัขอพพิาทนัน้เกดิจากตวัทนายความไมใชเกดิจาก

คูความ
ลักษณะที่เปนอุปสรรคในการไกลเกล่ีย
เนื่องจากการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนกระบวนการที่ต องอาศัยความไวเนื้อเชื่อใจ        

และความเชือ่ถือทีม่ตีอองคกรและบคุลากรทีท่ ําหนาทีไ่กลเกลีย่ขอพพิาท อยางไรกต็าม แมจะมกีารก ําหนด
คณุสมบตั ิบทบาท อํ านาจ และหนาทีข่องผูไกลเกลีย่ ตลอดจนการด ําเนนิกระบวนการไกลเกล่ียขอพพิาท
เปนอยางดีแลว แตยงัคงมีอุปสรรคบางประการที่ทํ าใหการไกลเกลี่ยไมสามารถยุติลงได อุปสรรค
เหลานี้ไดแก

1. คูพิพาทไมสมัครใจเขารวมไกลเกล่ีย
ขอพิพาทแตละขอพิพาทนั้นมีปจจัยที่เกี่ยวของแตกตางกัน การเขาสูกระบวนการ

ไกลเกลี่ยขอพิพาท ประการสํ าคัญ คือ คูพิพาทตองสมัครใจที่จะเขารวมไกลเกล่ีย หากขอพิพาท     
ทีจ่ะไกลเกลีย่นัน้มคีูพพิาทฝายหนึง่หรือทัง้สองฝายไมสมคัรใจเขาสูระบบการไกลเกล่ียแลว อาจท ําให
การไกลเกลี่ยไมบรรลุผลไมอาจยุติขอพิพาทลงได

                                                       
57 ศาลแพง ก เลมเดิม. หนา 19-20.

DPU



50

2. ปญหาเกี่ยวกับความเปนกลาง
ผูไกลเกลีย่ประนอมขอพพิาทจะตองมคีวามเปนกลาง เพือ่ใหคูพพิาทเชือ่มัน่และพอใจ

โดยผูไกลเกลีย่จะตองไมเปนผูมสีวนไดเสยีเกีย่วของกบัขอพพิาท หรือเปนเครอืญาตเิกีย่วของกบัคูพพิาท
ฝายหนึง่ฝายใด ไมเปนผูถูกกลาวอางเปนพยานบคุคลในขอพพิาทนัน้ ไมเปนผูแทนหรอืผูรับมอบอ ํานาจ
จากฝายหนึง่ฝายใด ไมเปนผูไกลเกลีย่ขอพพิาทในเรือ่งเดยีวกนัมากอน ไมเปนเครอืญาติทีเ่คยมีเร่ือง
พพิาทกบัคูพพิาทฝายใดมากอน หรือไมเปนเจาหนี ้ ลูกหนี ้ นายจางของคูพพิาทฝายใดมากอน58 ซ่ึงหาก    
ผูไกลเกลี่ยเคยเปนบุคคลดังกลาวขางตนกรณีหนึ่งกรณีใดมากอน ผูไกลเกลี่ยจะตองถอนตัวออกจาก
การไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้น

3. ระดบัของการพัฒนาความขัดแยงและระยะเวลาของการเขาไปของคนกลาง59

การที่ผู ไกลเกลี่ยเขาไปมีบทบาทในขอพิพาทตั้งแตระยะแรกๆ กอนที่จะมี       
ความแตกแยกกนัอยางรนุแรง โดยมกีารเตรยีมคูพพิาททีจ่ะเจรจากนัในเนือ้หาขอเทจ็จรงิอยางมปีระสิทธภิาพ
เพือ่ชวยใหผานอปุสรรคดานจติใจทีข่ดัขวางการน ําไปสูขอตกลงประนปีระนอมไดดกีวาการทีผู่ไกลเกลีย่
จะเขาไปในตอนทาย หรือในขณะที่คูพิพาทมีความตึงเครียดจากการไมสามารถยุติขอพิพาทลงได

4. ความสามารถของผูเจรจาตอรองที่จะแกปญหาขอพิพาท
5. ความสมดลุของอ ํานาจตอรองของคูพพิาท และบทบาทของผูไกลเกล่ียขอพพิาท
6. ความซับซอนของขอพิพาทที่ไกลเกลี่ย
7. คดีที่คูพิพาทฝายหนึ่งไมมีความไววางใจคูพิพาทอีกฝายหนึ่ง หรือคดีที่คูพิพาททัง้

สองฝายไมมคีวามไวเนือ้เชือ่ใจกนัอยางชดัแจง ซ่ึงอาจสบืเนือ่งมาจากการเจรจาตอรองทีไ่มเปนธรรมใน
อดตี หรือเนื่องมาจากความเชื่อที่วาไมมีทางตกลงกันไดโดยสุจริต

8. คดทีีคู่พพิาทมคีวามคดิวาพยานหลกัฐานของตนมนีํ ้าหนกัเพยีงพอทีจ่ะท ําใหชนะคดไีด
และการใหศาลชี้ขาดตัดสินคดีเปนสิ่งจํ าเปน

9. คูพพิาทฝายหนึ่งมีอํ านาจในการตอรองสูงกวาอีกฝายหนึ่งมาก

                                                       
58 ดํ าริห สุตเตมีย. เลมเดิม. หนา 65-66.
59 Christopher W. Moore. “The Mediation Process: Practical Strategies for Resoving Conflict.”                     

วันชัย วัฒนศัพท และคณะ. (ผูแปล). (2542). กระบวนการเจรจาไกลเกล่ียคนกลาง ยุทธศาสตรการนํ าไปใช
เพื่อแกปญหาความขัดแยง. หนา 88-89.
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2.7  วิธีการไกลเกล่ียขอพิพาท

ระบบการไกลเกลี่ยเปนระบบที่มีพื้นฐานมาจากอํ านาจการไกลเกลี่ยของผูพิพากษา     
ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง กลาวคอื ไมมกีฎหมายเฉพาะเรือ่งบญัญตัรัิบรองใหอํ านาจไว
จงึอาศยัอํ านาจตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 19 มาตรา 20 มาตรา 20 ทวิ         
มารองรับการจัดระบบ แตไดลดขั้นตอนการปฏิบัติ วิธีการทํ างานและอํ านาจของผูพิพากษาลงมา
เพือ่สรางบรรยากาศในการเจรจาตอรองของคูความและลดอปุสรรคตางๆ จากระเบยีบวธีิการและการใช
อํ านาจของผูพิพากษาตามปกติ60

2.7.1 ขัน้ตอนในกระบวนการไกลเกล่ีย61

ขัน้ตอนในกระบวนการไกลเกลีย่มทีฤษฎแีละค ําจ ํากดัความแตกตางกนัหลายประการ
ขัน้ตอนตอไปนี้เปนขั้นตอนที่เปนประโยชน

2.7.1.1 ขัน้ตอนกอนการไกลเกล่ีย
ไดแก การพิจารณาแฟมขอพิพาท และเตรียมคํ ากลาวเปดการไกลเกลี่ย

ของผูไกลเกลี่ย

2.7.1.2 การรวบรวมขอมูลหรือเร่ืองราวที่เกิดขึ้น
ไดแก การที่คูพิพาทแถลงขอเท็จจริงวาเหตุใดจึงมีการไกลเกลี่ยเกิดขึ้น        

ซ่ึงเรื่องนี้อาจถูกกลาวซํ้ าไปตลอดกระบวนการไกลเกลี่ย

2.7.1.3 การกํ าหนดหัวขอท่ีจะไกลเกล่ีย
ผูไกลเกล่ียจะสามารถชวยคูพพิาทใหการเจรจาอยางมรีะเบยีบได โดยอาศยั

การแจกแจงของคูพิพาทในเรื่องความตองการผลประโยชน หรือส่ิงที่คูพิพาทหวงใย ซ่ึงการกํ าหนด
เคาโครงดงักลาวนี้ จะท ําใหคูพพิาทไมออกนอกเรือ่ง ทัง้นีม้กีารแกไขหรือสับเปลีย่นหวัขอทีจ่ะเจรจา
ในระหวางที่ทํ าการไกลเกลี่ยก็ได

                                                       
60 โชติชวง ทัพวงศ ก เลมเดิม. หนา 57.
61 สํ านักระงับขอพิพาท สํ านักงานศาลยุติธรรม. เลมเดิม. หนา 13-14.
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2.7.1.4 ทํ าใหการไกลเกล่ียเดินหนาตอไป
บอยครัง้ทีคู่พพิาทยดึตดิอยูแตแนวความคดิของตน ประโยชนอยางหนึง่         

ทีผู่ไกลเกลีย่ใหกบักระบวนการไกลเกล่ียคือการชวยใหคูพพิาทมองในแงมมุใหม โดยมองไปยงัอนาคต
และพจิารณาทางเลอืกทีส่รางสรรค นอกจากนีคู้พพิาทอาจเหน็ประโยชนในการประชมุกบัผูไกลเกลีย่       
ฝายเดยีวโดยประชมุแยกตางหาก ซ่ึงการประชมุดงักลาวนีอ้าจเกดิขึน้หลายครัง้ในระหวางการไกลเกลีย่

2.7.1.5 การสิ้นสุดการไกลเกล่ีย
การสิน้สดุการไกลเกล่ียอาจเนื่องมาจากมีการทํ าขอตกลงระงับขอพิพาท   

ทั้งปวงเปนลายลักษณอักษรและมีการลงนามโดยคูพิพาททุกฝาย หรือมีการตกลงระงับขอพิพาท
บางสวนโดยท ําขอตกลงเปนลายลักษณอักษร และไดรับการลงนามจากคูพพิาทหรอืหยดุการไกลเกลีย่
โดยมีขอตกลงวาจะนํ าขอพิพาทกลับมาไกลเกลี่ยและเจรจาตามวันที่กํ าหนดหรือเนื่องมาจากเหตุอ่ืน
ตามทีร่ะบุไวในระเบียบการไกลเกลี่ยขอพิพาท

2.7.1.6 ในฐานะผูไกลเกล่ียใหม
การพจิารณาขัน้ตอนการไกลเกลีย่ตามล ําดบัอนัไดแก การเริม่ตนการรวบรวม

ขอมลู การก ําหนดเรือ่งทีจ่ะไกลเกลีย่ การท ําใหการไกลเกลีย่เดนิหนาตอไปและการสรปุผลจะกอใหเกดิ
ความสะดวกแกผูไกลเกลี่ยมากที่สุด อยางไรก็ตามขั้นตอนชวงกลางของการไกลเกลี่ยจะสลับกันไป
สลับกันมามากกวาที่จะเปนไปตามลํ าดับขั้นตอน การไกลเกลี่ยยอมจะมีการเริ่มตนและมีตอนจบ 
แตขั้นตอนกลางๆ อาจสลับสับเปลี่ยนกับขั้นตอนอื่นๆ ได

การไกลเกลีย่เปนทัง้ศาสตรและศลิปทีต่องใชหลักจติวทิยา ผูไกลเกล่ียจ ําเปน
ตองมวีาทศลิปในการเจรจาซึง่อาจแตกตางกนัไปตามรปูคดแีละอปุนสัิยของคูพพิาท รวมทัง้ปจจยัอ่ืน  
ทีเ่กีย่วของ จงึไมมขีัน้ตอนการด ําเนนิการทีแ่นนอนตายตวั อยางไรกต็ามในทางปฏบิตัขิัน้ตอนทีน่ยิมกัน
ทัว่ไป62 ไดแก

                                                       
62 ปรัชญา อยูประเสริฐ. (2548). “ขั้นตอนกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท.” ใน พรพิมล จิรศิริเลิศ.

(บรรณาธิการ). รวมบทความการไกลเกล่ียและการประนอมขอพิพาทและความรูเบื้องตนเก่ียวกับกฎหมาย
ท่ีเก่ียวของ. หนา 119-122.
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1) การเปดประชุมไกลเกล่ียนัดแรก
การไกลเกลี่ยจะประสบผลสํ าเร็จหรือไมก็ขึ้นอยูกับการไกลเกลี่ย          

นัดแรกวาจะเริ่มตนไดดวยดีหรือไม หากสามารถเริ่มตนไดดวยดีสามารถอธิบายใหคูพิพาทเขาใจ
และมองเห็นประโยชนในการที่จะรวมกันแกไขปญหาแลว ขอพิพาทดังกลาวก็มีแนวโนมวาจะยุติ
ไดเกอืบรอยละหาสิบแลว ในขั้นตอนนี้มีกิจกรรมที่ตองทํ าหลายประการ ไดแก

แนะนํ าตัวผูไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยจะตองแนะนํ าตัวเองใหคูพิพาท
ทราบชือ่ ทีอ่ยู อาชพี พรอมทัง้เปดเผยขอเทจ็จรงิทีอ่าจทราบกระทบตอความเปนอสิระและความเปนกลาง
หรืออาจจะถกูคดัคานใหคูพพิาททราบ ท ําความสนทิสนมคุนเคยเพือ่สรางบรรยากาศในการไกลเกลีย่
ใหผูเขารวมประชุมแนะนํ าตัว โดยใหแตละฝายแนะนํ าตัวเพื่อจะไดทํ าความรูจักสามารถเรียกชื่อ   
ไดถูกตองตลอดจนทราบความเกี่ยวของและสถานภาพของแตละฝายวาเปนตัวความหรือผูแทน         
ซ่ึงมอํี านาจตัดสินใจในการเจรจามากนอยเพียงใด

ผูไกลเกล่ียจะตองตรวจสอบผูเขารวมประชุมวาไดรับมอบอํ านาจ      
มาถูกตองและมอํี านาจตดัสนิใจหรอืไมเพือ่ใหการเจรจาและการตกลงท ําสัญญาประนปีระนอมเปนไป
โดยชอบกฎหมายและมผีลบงัคบัได เมือ่เหน็วาชอบแลวกด็ ําเนนิการใหคูพพิาทลงนามในหนงัสอืยนิยอม
ใหไกลเกลีย่ ควรใหคูพิพาทลงนามตกลงยินยอมใหไกลเกลี่ยและรับวาจะไมนํ าขอเท็จจริงที่ไดจาก
การไกลเกลีย่ไปใชในชัน้อนญุาโตตลุาการหรอืในชัน้ศาล เพือ่รักษาความลบัของคูพพิาทและใหคูพพิาท
เกิดความมั่นใจและไววางใจในการที่จะเปดเผยขอเท็จจริงที่เกี่ยวของอันจะนํ าไปสูความสํ าเร็จ     
ในการไกลเกลี่ย

อธิบายใหคูพิพาททราบถึงขอดีและประโยชนของการไกลเกลี่ย           
วาจะเปนประโยชนอยางไรโดยใหคูพิพาทมองหรือพิจารณาถึงประโยชนรวมกันของทั้งสองฝาย
และแจงขอบเขตอ ํานาจของผูไกลเกลีย่วาเปนคนกลางทีเ่ขามาประสานในการเจรจา ไมมอํี านาจในการท ํา
ค ําชีข้าดหรอืบงัคบัใหคูพพิาทท ําสญัญาประนปีระนอมยอมความได ผูไกลเกลีย่จะตองก ําหนดกฎเกณฑ     
ในกระบวนไกลเกลี่ย โดยทํ าความเขาใจกฎขอบังคับตลอดจนวิธีปฏิบัติตนของแตละฝาย            
เชน ก ําหนดใหฝายใดพดูกอน ขณะทีฝ่ายหนึง่พดูใหอีกฝายฟงโดยไมขดัจงัหวะ เมือ่ผูไกลเกลีย่อนญุาต
ใหพูดจึงจะพูดได

ผูไกลเกล่ียจะตองแจงใหคูพพิาททราบถงึความเปนกลางของผูไกลเกลีย่
วาเปนคนกลางทีเ่ปนอสิระ ไมไดเปนผูแทนหรอืเกีย่วของกบัฝายใดและแมวาจะมกีารประชมุกบัฝายใด  
แตเพยีงฝายเดยีวบางกจ็ะปฏบิตัหินาทีด่วยความเปนอสิระและเปนกลาง และแจงใหผูพพิาททราบวา
กระบวนการไกลเกลีย่เปนความลบั อนญุาตใหผูทีเ่กีย่วของอนัไดแก คูความ ผูแทน หรือผูรับมอบอ ํานาจ
หรือบคุคลทีคู่พพิาทยนิยอมใหเขารวมเทานัน้ ขอมลู ขอเทจ็จรงิ เอกสารตางๆ ทีเ่กีย่วของไมสามารถ    
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นํ าไปเปดเผยได และไมสามารถนํ าไปใชเปนพยานหลักฐานในการดํ าเนินกระบวนพิจารณาชั้น
อนญุาโตตลุาการหรือช้ันศาลได เพื่อใหคูพิพาทเกิดความเชื่อถือและมั่นใจในการที่จะเปดเผยขอมูล
และขอเท็จจริงในการเจรจาอันจะนํ าไปสูความสํ าเร็จในการไกลเกลี่ย นอกจากนี้ควรใหคูพิพาท
ทราบวาจะมกีารประชมุฝายเดยีวกลาวคอืจะประชมุกบัคูพพิาททลีะฝาย และประการสดุทายผูไกลเกล่ีย
จะตองเห็นวาการไกลเกลี่ยเปนการแกไขปญหารวมกัน จะตองมีการลดหยอนผอนปรนใหแกกัน 
ไมมุงที่จะเอาชนะกันอยางเดียว

2) การคนหาประเด็นของขอพิพาทและความตองการของคูพิพาท
ผูไกลเกล่ียจะตองใหคูพพิาทเสนอเรือ่งราวขอเทจ็จรงิและขอเรียกรอง

โดยยอ เพือ่ทีจ่ะเปนแนวทางในการทีจ่ะทราบถงึความตองการและขอเรยีกรองตลอดจนสิง่ทีคู่พพิาท
แตละฝายจะยอมรับไดในขั้นตอนแรกของการไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยจะตองกระตุนใหทุกฝายไดพูด
และเสนอขอเทจ็จรงิใหมากทีสุ่ด และจะตองเปดโอกาสใหทกุฝายอยางเทาเทยีมกนั เนือ่งจากสวนใหญ
ในระยะแรกของการไกลเกลีย่ ตางฝายตางจะสงวนทาทไีมยอมเปนฝายยืน่ขอเสนอกอน เพราะเกรงวา
จะไดรับนอยเกินกวาที่อีกฝายจะใหหรือเสนอมากเกินกวาที่อีกฝายจะเรียกรอง

ผูไกลเกล่ียจะตองรับฟงและรวบรวมขอเท็จจริงทั้งหมด หากเกิด
ความสงสยัตอนใดกจ็ะสอบถามคูพพิาทใหเกดิความกระจาง ทัง้นีจ้ะตองจ ําแนกจดุยนืและความตองการ
ของแตละฝายใหไดวาเขาตองการอะไร และจะสามารถลดหยอนใหไดเพียงใด

3) การตรวจสอบประเด็นขอพิพาทในการประชุมฝายเดียว
หากผูไกลเกล่ียพจิารณาแลวเหน็วาจ ําเปนตองมีการประชุมฝายเดียว

ก็ตองสอบถามความยินยอมจากคูพิพาทกอน โดยในการประชุมนั้นผูไกลเกล่ียจะตองระมัดระวัง
ในการใชค ําพดูและการเปดเผยขอมลูทีเ่ปนความลบัของฝายใดฝายหนึง่ใหมากทีสุ่ด เพือ่ใหคูพพิาทเหน็วา
ผูไกลเกลี่ยมีความนาเชื่อถือและเปนกลางอยางแทจริง

4) การแกปญหาขอขัดแยงในประเด็นพิพาท
ภายหลังจากทีม่กีารประชมุฝายเดยีว ผูไกลเกลีย่จะตองสรปุประเดน็

ทัง้หมด หากเรือ่งใดคูพพิาทตกลงกนัไดแลวกต็ดัออกไป เพือ่ใหประเดน็ขอพพิาทแคบลง นอกจากนี้
ผูไกลเกลีย่จะตองเสนอทางเลอืกทีเ่ปนไปไดหลายๆทางใหแกคูพพิาท เชน กรณพีพิาทเรือ่งสญัญากูยมื
อาจจะเสนอใหผอนช ําระเปนรายเดอืน พกัดอกเบีย้ไวกอน ขยายเวลาการช ําระหนี ้หรือใชดวยหลักทรพัย
อยางอื่นแทน
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5) การจัดทํ าสัญญาประนีประนอมยอมความ
หากคูพิพาทสามารถตกลงกันไดและผูไกลเกลี่ยเห็นวาไมขัดตอ

กฎหมายแลว ควรจะรบีด ําเนนิการรางสญัญาประนปีระนอมยอมความใหเปนไปตามทีคู่พพิาทตกลงกนั
และใหมผีลบงัคบัได และใหคูพพิาทหรอืผูแทนทีม่อํี านาจลงนามเพือ่ใหมผีลผูกพนั เพราะหากทิง้ระยะเวลา
ใหเนิน่นานออกไป คูพิพาทอาจเปลี่ยนใจได

ในการรางสญัญาประนปีระนอมยอมความ ผูไกลเกลีย่อาจใหคูพพิาท
ใสเนือ้หาขอตกลงเอง หรือชวยรางตามทีคู่พพิาทตองการ จากนัน้กต็รวจสอบทบทวนขอตกลงใหถูกตอง
ครบถวนอกีครัง้ และอานใหคูพพิาทฟง ใหคูพพิาทและพยานลงลายมอืช่ือในตนฉบบั คูสํ าเนาและส ําเนา
ใหทั้งสองฝายเก็บไวคนละฉบับ

2.7.2 วิธีการท่ีใชในกระบวนการไกลเกล่ีย63

เพื่อประโยชนในการเรียนรูกระบวนการไกลเกลี่ยสมควรที่จะกลาวถึงขั้นตอน
แตละขัน้ตอนแยกยอยออกจากกัน ขอใหระลึกไววาเมื่อมีการลงมือไกลเกลี่ย “จริงๆ” ขั้นตอนตางๆ 
มกัจะปนกันหรือสลับกัน

ผูไกลเกลีย่ควรจะกํ าหนดแนวทางตอไปนี้ในกระบวนการไกลเกลี่ย คือ

2.7.2.1 ผูท่ีจะไดพูดกอน
โดยทัว่ไปแลวผูไกลเกลีย่จะขอใหคูพพิาทฝายทีย่ืน่ค ํารองขอใหไกลเกลีย่

เปนผูพดูกอน หลักการนี้กํ าหนดไวเพื่อปองกันการถกเถียงกันวาใครจะเปนผูไดพูดกอน นอกจากนี้
บคุคลผูยืน่ค ํารองมหีนาทีอ่ยูแลวทีจ่ะตองแจงใหคูพพิาทอกีฝายหนึง่ทราบวาท ําไมตนจงึท ําการเรยีกรอง
หรือกลาวหาอีกฝายหนึ่ง ดังนั้นบุคคลผูนี้จึงควรเปนฝายพูดกอน

2.7.2.2 การแยกประชุมกับคูพิพาทแตละฝาย
บางครั้งการแยกประชุมกับคู พิพาทแตละฝายโดยลํ าพังในระหวาง          

การไกลเกลีย่อาจมปีระโยชน ดงันัน้ผูไกลเกล่ียควรแจงใหคูพพิาททราบในขณะทีก่ลาวเปดการไกลเกลีย่
เพื่อคูพิพาทจะไดไมแปลกใจ เมื่อผู ไกลเกลี่ยประสงคจะแยกประชุมจงอยาใชเวลามากนัก           
เพือ่อธิบายกลไกของการแยกประชุมนี้ เพราะผูไกลเกลี่ยอาจตัดสินใจไมใชวิธีการดังกลาวก็ได

                                                       
63 สํ านักระงับขอพิพาท สํ านักงานศาลยุติธรรม. เลมเดิม. หนา 15-18.
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 2.7.2.3 การจดบันทึก
ผูไกลเกลี่ยตองแจงใหคูพิพาททราบวาผูไกลเกล่ียจะจดบันทึกสวนตัว        

เพือ่ชวยความจ ํา ผูไกลเกลีย่ควรจดัปากกาและกระดาษไวใหคูพพิาทและขอใหคูพพิาทฟงขอมลูใหมๆ
และทํ าการจดบันทึกไวเปนสวนตัวในขณะที่อีกฝายหนึ่งพูด การจดบันทึกเชนนี้จะทํ าใหคูพิพาท     
จ ําประเดน็ที่ตนตองการเจรจาไดเพื่อจะไดไมตองขัดจังหวะการพูดของอีกฝาย

2.7.2.4 การอธิบายความลับในกระบวนการไกลเกล่ีย
ใหผูไกลเกล่ียอธิบายวาหลักเกณฑในการไกลเกลี่ย ตลอดจนการติดตอ  

ส่ือสารทัง้ดวยวาจาและลายลกัษณอักษรในกระบวนการไกลเกลีย่นอกเหนอืจากขอตกลงระงบัขอพพิาท
เปนส่ิงทีต่องเกบ็เปนความลบั และการด ําเนนิกระบวนการทางกฎหมายทีม่ขีึน้ภายหลังการไกลเกลีย่
จะไมรับฟงการติดตอส่ือสารดังกลาวเปนพยานหลักฐาน เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอื่น

กลาวอีกนัยหนึ่ง คือ ในกรณีที่ไมสามารถตกลงระงับขอพิพาทกันได
ในกระบวนการไกลเกลี่ยและคูพิพาทนํ าคดีเขาสูการพิจารณาของศาล คูพิพาทไมสามารถเบิกความ
ถึงส่ิงทีอี่กฝายไดกลาวในกระบวนการไกลเกล่ีย และคูพพิาทแตละฝายสามารถหามไมใหผูทีเ่ขารวม
ในการไกลเกล่ีย รวมทั้งตัวผูไกลเกล่ียเองเปดเผยขอความใดๆ ทั้งที่ไดกลาวดวยวาจาหรือทํ าเปน
ลายลักษณอักษรในระหวางการไกลเกล่ีย อยางไรกต็ามขอตกลงทีท่ ําเปนลายลักษณอักษรและไดรับ
การลงนามแลวจะไมอยูในบงัคบัของขอก ําหนดในการรกัษาความลบั ทัง้นีคู้พพิาทสามารถสละสทิธิ
การรกัษาความลบัของกระบวนการไกลเกล่ีย ซ่ึงการสละสทิธดิงักลาวจะท ําใหสามารถเปดเผยขอมลูใดๆ
ทีเ่ปดเผยไวในการไกลเกลี่ยได

          ผูไกลเกล่ียอาจเริ่มกระบวนการไกลเกล่ียโดยกลาววา
“ผม (ดฉินั) ขออนุญาตอธิบายใหทราบกระบวนการไกลเกลี่ยในวันนี้ 

คอื หลังจากผมกลาวจบและตอบค ําถามตางๆ ทีท่านอาจสงสยัแลวผมจะขอใหคณุ...... ซ่ึงเปนผูทีร่องขอ
ใหไกลเกลีย่เปนผูริเร่ิมกลาวถึงขอพพิาททีเ่กดิขึน้ หลังจากนัน้ขอใหคณุ.........เปนผูกลาวถึงขอพพิาท  
เชนเดียวกันและในบางโอกาสถาเห็นวาการไดประชุมกับแตละฝายโดยลํ าพังอาจเปนประโยชน  
ในการไกลเกลี่ย ผมก็จะขอประชุมกับแตละฝาย ซ่ึงผมจะอธิบายรายละเอียดในเรื่องนี้เพิ่มเติม      
ใหทราบทราบ เมื่อผมใชกระบวนการดังกลาว”

“ผมเห็นวาในระหวางการไกลเกลี่ยทานควรจะปฏิบัติตออีกฝายดวย    
ความสภุาพและใหเกยีรติ ดงันัน้ ในขณะทีฝ่ายหนึง่ก ําลังพดูอยูขอใหทานตัง้ใจฟง ทัง้นีท้านควรจดขอมลู
หรือเร่ืองราวใดๆ ที่ทานไดรับฟงหรือประเด็นปญหาที่ทานตองการพูดถึงและกลัวจะหลงลืมไว          
ผมเองก็จะจดบันทึกขอมูลบางประการเพื่อบันทึกขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นเชนกัน
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“เมื่อส้ินสุดการไกลเกล่ีย ผมจะทํ าลายบันทึกของผมและขอใหทานทํ า      
เชนเดยีวกนั เนือ่งจากการเจรจาตางๆ ของเราในระหวางการไกลเกลีย่เปนความลบั ทัง้นีคู้พพิาททัง้สองฝาย
มี “เอกสิทธิ์” ที่จะหามไมใหบุคคลใดรวมทั้งตัวผมเองเปดเผยผลการเจรจาหรือติดตอส่ือสารใดๆ   
ที่เกิดขึ้น หลักเกณฑขอนี้มีขึ้นเพื่อใหทานสะดวกใจที่จะใหขอมูลหรือเร่ืองราวกับอีกฝายหนึ่ง     
โดยไมตองกงัวลวาจะมกีารน ําขอมูลดงักลาวไปเปดเผยกบัผูอ่ืนรวมทัง้ผูพพิากษาหรอือนญุาโตตลุาการ
ในกรณทีีท่านไมสามารถตกลงกันไดในกระบวนการไกลเกลี่ยนี้ อยางไรก็ดีมีขอยกเวนบางประการ
เกี่ยวกับการรักษาความลับ ตัวอยางเชน หากมีการเปดเผยวาจะมีการประกอบอาชญากรรม        
หรือการทํ ารายเด็ก ผมอาจจํ าเปนตองแจงขอมูลที่ไดรับทราบใหเจาพนักงานรับรู”

2.7.2.5 การสอบถามคูพิพาทวามีขอสงสัยหรือไม
หลังจากผูไกลเกลีย่ไดใหขอมลูหลายอยางแกคูพพิาทแลว ดงันัน้จงึควรหยดุ

และอนญุาตใหคูพิพาทสอบถามขอสงสัยเกี่ยวกับขอมูลที่ผูไกลเกลี่ยแจงแกผูพิพาท

2.7.2.6 กอนท่ีเราจะเริ่มดํ าเนินการไกลเกล่ียในวันนี้ ทานมีขอสงสัยประการใด
เก่ียวกับการไกลเกล่ียท้ังในเรื่องทั่วไปหรือเร่ืองใดเรื่องหนึ่งเปนพิเศษหรือไม

หลังจากที่ผูไกลเกลี่ยไดตอบขอสงสัยตางๆ หรือเห็นวาคูพิพาทไมมี             
ขอสงสัยใดแลวผูไกลเกลี่ยก็ตองพรอมที่จะเริ่มฟงเรื่องราวที่เปนปญหาจากคูพิพาท

คูพิพาทฝายที่เปนผูรองขอใหทํ าการไกลเกล่ียจะเปนฝายแรกที่กลาวถึง
ประเดน็ปญหาที่ทํ าใหทั้งสองฝายตองมาใหทํ าการไกลเกลี่ยในวันนี้

2.7.3 ระยะเวลาในการไกลเกล่ีย
โดยทัว่ไประยะเวลาในการไกลเกล่ียขอพพิาทในศาลฎกีาจะใชเวลาเพยีง 3 เดอืน

อยางชาไมเกนิ 6 เดอืนในแตละคด ี ถาท ําส ําเรจ็กจ็ะท ําสญัญาประนปีระนอมยอมความหรอืถอนฟอง
แตถาหากไมสํ าเร็จก็จะสงกลับคืนสูระบบเดิมเพื่อมิใหคูความฝายใดฝายหนึ่งใชระบบไกลเกลี่ยนี้
เพือ่ประวงิคด ี ในทางปฏิบัติหากยังหาขอยุติไมไดในแตละนัดก็จะเลื่อนออกไปภายใน 1 สัปดาห 
และเพยีง 1-3 นัดก็จะทราบแลววาคดีมีทางตกลงกันไดหรือไม ซ่ึงจะไมนานจนขามเดือนเกินไป 
ถามทีางเปนไปไดวาจะใชวธีิการไกลเกล่ียเพือ่ระงบัขอพพิาทไดกจ็ะเลือ่นวนันดัออกไป แตถาผูพพิากษา
ผูไกลเกลีย่เหน็วาไมมทีางตกลงกนัไดกจ็ะสงส ํานวนคนืผูพพิากษาเจาของเดมิทนัทเีพือ่พจิารณาตดัสนิคดี
ในทางศาลตอไป
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โดยท่ีการไกลเกลี่ยคือกระบวนการระงับขอพิพาทดวยการแกปญหาอุปสรรค
ของการเจรจาตอรองและยตุขิอพพิาทซึง่เปนทีน่าพอใจของทกุฝาย ดงันัน้วตัถุประสงคของการไกลเกลีย่
จงึมีเพื่อการดังตอไปนี้64

1) คูความยอมความ เปนการระงบัขอพพิาททัง้หมด ซ่ึงเมือ่คูความยอมความกนัแลว
ก็จะทํ าสัญญาประนีประนอมยอมความกัน และกระบวนพิจารณาตอมาคือศาลจะมีคํ าพิพากษา
บงัคบัใหตามขอตกลงของคูความนั้น เรียกวามีคํ าพิพากษาตามยอม

2) คูความขอใหศาลไกลเกล่ีย มักเปนกรณีที่ผู พิพากษาเจาของสํ านวนได  
ด ําเนนิการไกลเกลีย่เองในหองพจิารณาแลว แตคูความตกลงกนัไมได ตอมาภายหลงัคูความประสงค    
จะใหศาลไกลเกลีย่อีก จงึแถลงขอใหผูพพิากษาเจาของส ํานวนไกลเกลีย่หรือสงคดเีขาสูระบบไกลเกลีย่

2.8  ผูไกลเกล่ียขอพิพาท

2.8.1 คณุลักษณะของผูไกลเกล่ีย65

ผูไกลเกลี่ยที่ดีมีคุณลักษณะหลายประการ คุณลักษณะซึ่งกลาวไวขางลางนี้           
มคีวามส ําคญัอยางยิง่ บางคนมคีณุลักษณะประจ ําตวัอยูแลวในระดบัหนึง่ แตบางคนจ ําเปนตองพฒันาขึน้มา

2.8.1.1 เปนผูฟงที่มีประสิทธิภาพ
ผูไกลเกล่ียจะตองตั้งใจฟงการเจรจาระหวางคูพิพาทและจับประเด็น

เกี่ยวกับผลประโยชนหรือสวนไดเสยีของเขาใหได ไมวาจะเปนการอางถงึผลประโยชนดวยวาจาหรอืไม     
ผูไกลเกล่ียทีเ่อาแตพูดหรือตั้งคํ าถามตลอดเวลาจะไมมีโอกาสไดรับรูเนื้อหาสาระของขอพิพาทไดดี

2.8.1.2 หยั่งรูใจของคูพิพาท
แมจะตองวางตัวเปนกลางอยู ตลอดเวลา ผูไกลเกลี่ยก็ควรจะตอง

ตระหนกัถึงความคิด ความกังวล ความเปนมา และมุมมองของคูพิพาทแตละฝาย

                                                       
64โชติชวง ทัพวงศ ข (2548). “การไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล.” ใน พรพิมล จิรศิริเลิศ. (บรรณาธิการ).

เลมเดิม. หนา 45-46.
65 สํ านักระงับขอพิพาท สํ านักงานศาลยุติธรรม. เลมเดิม. หนา 7-9.
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2.8.1.3 มีความยืดหยุน
ผูไกลเกลี่ยควรยืดหยุนเปนตัวอยางแกคูพิพาทเพื่อใหเปนประโยชน   

ในการเจรจาตอรอง

2.8.1.4 มีความซื่อสัตย
ผูไกลเกลีย่เปนผูไดรับความไววางใจใหรับทราบขอมลูหรือเรือ่งราวทีเ่ปน

ความลบั ดงันัน้จงึตองเปนผูนาเชือ่ถือ หากคูพพิาทเกดิความรูสึกวาผูไกลเกลีย่เปนผูทีไ่มนาเชือ่ถือ คูพพิาท
จะไมยอมใหขอมูลหรือเร่ืองราวที่อาจเปนประโยชนในการไกลเกลี่ยขอพิพาท

2.8.1.5 เปนผูท่ีมีความคิดสรางสรรค/มีสติปญญาดี
ในการไกลเกลี่ยขอพิพาท มีบอยครั้งที่ผูไกลเกล่ียจะเปนผูใหแนวทาง    

หรือมมุมองใหมแกคูพิพาทในการเจรจาเพื่อระงับขอพิพาท

2.8.1.6 มีความเปนกลาง
ผูไกลเกลีย่ตองใหความชวยเหลือแกคูพพิาทอยางเทาเทยีมกนัและจะตอง  

ไมเขาขางฝายใด หรือมีอคติทั้งในคํ าพูด การกระทํ า หรือการแสดงออก

2.8.1.7 มีความเฉลียวฉลาด
คูพพิาทมกัจะมุงหวงัใหผูไกลเกล่ียเปนผูแนะน ําในระหวางการไกลเกลี่ย

แมวาผูไกลเกลี่ยไมจํ าเปนตองเปนผูรอบรูในทุกเรื่องที่คูพิพาทเจรจากัน แตผูไกลเกลี่ยตองสามารถ
เขาใจเรื่องไดอยางรวดเร็ว เพื่อสรางความมั่นใจในการไกลเกลี่ยขอพิพาท

2.8.1.8 ไมมีความรูสึกขุนเคืองฝายใด
ผูไกลเกลี่ยไมควรมีความรูสึกไมพอใจเปนการสวนตัวกับการแสดง

ความคดิเหน็บางประการของคูพพิาททีไ่มเหน็ดวยกบัผูไกลเกลีย่ ผูไกลเกลีย่มกัจะประสบกบัความรูสึก
ตงึเครยีดและควรพัฒนาตนเองเพื่อขจัดความรูสึกดังกลาว

2.8.1.9 ไมเปนผูตัดสิน
ผู ไกลเกลี่ยควรชวยใหคู พิพาทสามารถทํ าความตกลงตามเงื่อนไข         

ทีท่ัง้สองฝายยอมรบักนัได แมวาผูไกลเกล่ียจะไมเหน็ดวยกบัเหตผุลหรือความยตุธิรรมของขอตกลงนัน้
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2.8.1.10 ไมมีอคติ
ผูไกลเกล่ียจะตองชวยเหลือคูพิพาทและตองไมทํ าใหกรณีพิพาทที่มีอยู      

ลุกลามมากขึน้ ผูไกลเกลีย่จะตองไมใชอารมณเกีย่วกบักรณพีพิาทหรอืท ําตวัเปนผูตดัสินความรบัผิด
ของคูพิพาทเสียเอง

2.8.1.11 มองการไกลเกล่ียในแงดี
ผูไกลเกลี่ย คือ ผูทีจ่ะสามารถชวยคูพิพาทใหเปนผูชนะ ในการระงับ

ขอพิพาทนั้น การที่ผูไกลเกล่ียมองคูพิพาทในแงดีและมุงหวังวาจะชวยแกไขปญหาไดยอมจะชวย
ใหคูพิพาทมีความรูสึกเชนเดียวกัน

2.8.1.12 มีความอดทนและความอุตสาหะ
การไกลเกลีย่เปนงานหนกัและคูพพิาทอาจใชเวลานานกวาจะตกลงกนัได

ดังนั้นผูไกลเกล่ียจึงตองยินดีที่จะรับฟงและชวยเหลือคูพิพาทในกรอบเวลาตามที่คูพิพาทเห็นวา
เหมาะสม

2.8.1.13 วางตัวใหเปนผูท่ีสมควรไดรับความนับถือ
ผูไกลเกล่ียตองทํ าตัวเปนแบบอยางที่ดีในวงการผูไกลเกลี่ย และเพื่อ

เสรมิสรางความมั่นใจในกระบวนการไกลเกลี่ย

2.8.1.14  ใหเกียรติคูพิพาท
ผูไกลเกลีย่ควรจะปฏบิตัอิยางมเีกยีรตติอคูพพิาทแตละฝาย โปรดระลกึ

เสมอวาการไกลเกลี่ยในแตละวันเปนการเจรจาปญหาที่มีความสํ าคัญตอคูพิพาท

2.8.1.15 มีอารมณขัน
อารมณขนัจะชวยคลายความตงึเครยีดและท ําใหการเจรจาด ําเนนิตอไปได 

ผูไกลเกลีย่จงึตองมคีวามรูสึกขบขนัหรือหวัเราะไปกบักลุมคูพพิาทได โปรดระลกึดวยวาอารมณขนั
ของผูไกลเกลี่ยตองไมทํ าใหเกิดความเสียหายแกคูพิพาทฝายใด
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อยางไรก็ตาม นายภาณุ รังสีสหสั มคีวามเห็นวาในการดํ าเนินการไกลเกลี่ยขอ
พพิาทนี ้ ผูพพิากษาในฐานะผูไกลเกลี่ยจะตองมีความอดทน ใจเย็น เสียสละ และรักงานไกลเกลี่ย
ดวย เมื่อเปนเชนนี้จึงไดมีการกํ าหนดคุณสมบัติของผูไกลเกลี่ยที่ดี66 ไวดังนี้ คือ

1) เปนผูที่มีจิตใจเปนกลาง ไมมีอคติ
2) มทีกัษะในการติดตอส่ือสารที่ดี สามารถเจรจาแบบการทูตได
3) มคีวามเขาใจในกระบวนการไกลเกลี่ย
4) มคีวามอดทน สามารถสํ ารวมความคิดติดตอกันไดเปนเวลานาน
5) มคีวามคิดที่ชัดเจนเปนของตัวเอง
6) มคีวามรูในเนื้อหาหรือเร่ืองที่พิพาทเปนอยางดี
7) สามารถเก็บความลับไดดี
8) มคีวามสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนา
9) มคีวามมัน่คงในอารมณ เฉลียวฉลาด แตไมสรางความนิยมใหแกตนเอง
10) มวีาจาที่ชัดเจน ประสาทสัมผัสวองไว
11) มีความกระตือรือรน

2.8.2 บทบาทของผูไกลเกล่ีย
บทบาทโดยรวมของผูไกลเกล่ียขอพิพาทคือการเปนคนกลาง และดํ าเนินการ  

เพื่อหาวิธีชวยใหคูความทั้งสองฝายกลับมาคืนดีกันอีก สามารถแกปญหาที่พิพาทกันไดในลักษณะ   
ทีคู่ความทัง้สองฝายตางกย็อมรบัได โดยคูความทัง้สองฝายมาพบกนั เปดโอกาสใหมกีารสือ่สารตดิตอกนั
ชวยขจดัความไมเขาใจทีม่ตีอกนั ขจดัความยุงยากตางๆ ทีข่ดัขวางการเจรจาออกเสยี หาขอมลูทีจ่ะชวย
ใหการเจรจาส ําเร็จ แปลและตีความในเรื่องที่เจรจาใหแกคูความโดยทํ าใหแนใจวาคูความแตละฝาย
เขาใจสิ่งที่คูความฝายตรงขามกํ าลังพูด ชวยเพิ่มการรับรูและเขาใจซึ่งกันและกันระหวางคูความ 
รวมทั้งทํ าใหแนใจวาคู ความแตละฝายเขาใจตรงกันกับสิ่งที่คู ความอีกฝายหนึ่งรับรูและเขาใจ 
ด ําเนนิการประชมุใหเรียบรอย ท ําใหการเจรจาราบรืน่ ท ําใหการไกลเกล่ียขอพพิาท เปนกระบวนการ  
ที่ไมยุงยาก คอยระวังมิใหการเจรจาลมเหลว ขอแรงสนับสนุนจากบุคคลภายนอกที่มีอิทธิพลตอ      
คูความทัง้สองฝาย กระตุนใหคูความพจิารณาดวูาคูความฝายตรงขามมองปญหาอยางไร ท ําใหคูความ   
แตละฝายคิดถึงปญหาไดถ่ีถวน ใหคูความแสดงเหตุผลเดียวกับขอเท็จจริง ขอเรียกรอง ความคิดเห็น

                                                       
66 ภาณุ รังสีสหัส ข (2544, 21 มีนาคม). เอกสารประกอบการบรรยายโครงการไกลเกล่ียและประนอม

ขอพิพาทในศาล หลักสูตรผูปฏิบัติงานไกลเกล่ียและประนอมขอพิพาท. หนา 1.
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และจดุยนืของตน แนะน ําและชวยเหลือคูความในการประเมนิคาใชจาย ความเสยีหายและเวลาทีต่องเสยีไป
ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจากการดํ าเนินคดีทางศาลและผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นจากการทํ าการไกลเกลี่ย     
ขอพพิาทไดสํ าเรจ็เปรยีบเทยีบกนั พดูโตเถียงคูความดวยการยกขอสงสยัใหปรากฏอยูในจติใจของคูความ
แตละฝายเพื่อใหจุดยืนของคูความออนลง ใชกลยุทธตางๆ เชน การประชุมฝายเดียวเพื่อใหคูความ
สะดวกใจในการเปดเผยขอมูลเสนอตอรองหรือเสนอทางออกในการแกปญหา เล่ือนการประชุม
ออกไปเมื่อเกิดภาวะชะงักงันในการเจรจาหรือเพื่อหาขอมูลเพิ่มตนเปนตน (กรมคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรม อางถึงใน บุญตา ส. ผาบมีชัย,  2547: 34-35)

สรุปบทบาทของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทที่มีสวนชวยใหการเจรจาระงับขอพิพาท
ยุติลงไดมี 7 ประการ67 ดังนี้

1. ชวยใหคูพิพาทหลายฝายไดเขารวมการเจรจา
2. เปนสื่อใหคูความไดติดตอกัน
3. ชวยใหคูความเขาใจถึงส่ิงที่ตนตองการและสิทธิที่ตนพึงไดรับ
4. ชวยกํ าหนดองคประกอบที่ตองนํ ามาใชในการตัดสินใจ ชวยคนหา        

ความตองการพื้นฐานที่ตรงกันของคูความ เพื่อลดประเด็นขอโตแยง
5. ชวยช้ีแนะทางแกไขปญหา
6. ชวยกํ าหนดทางเลือกที่นํ าไปสูขอตกลง
7. โนมนาวใหคูความตกลงกัน

2.8.3 หนาท่ีของผูไกลเกล่ีย
ในการไกลเกลีย่ขอพพิาทผูไกลเกลี่ยขอพิพาทตองรูดีวาตนไดทํ าหนาที่ที่มีเกียรติ

เมื่อคูกรณีมอบความไววางใจแกตนแลว ในเบื้องตนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทควรใหความรูแกคูกรณี
เกีย่วกบักระบวนการไกลเกลีย่ขอพพิาทและท ําใหการเจรจาระหวางคูกรณดี ําเนนิตอไปไดอยางตอเนือ่ง
รวมทัง้สงเสริมทัศนคติและความเขาใจของคูกรณีแตละฝายที่มีตอกันใหดีขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหการติดตอ
เจรจาระหวางคูกรณใีนประเดน็ขอพพิาทกนันัน้เกดิความเขาใจซึง่กนัและกนัมากยิง่ขึน้ และท ําใหคูกรณี
ยอมเผยขอของใจออกมา ช้ีชองทางเลือกและขอเสนออื่นๆที่จะทํ าใหตกลงกันได ถาคูกรณีตกลงกัน
ไดนัน้ตองตรวจสอบความสมบรูณของขอตกลง แตถาไมสามารถตกลงกนัไดกท็ ําใหคูกรณขีดัแยงกนั

                                                       
67 โชติชวง ทัพวงศ ค (ม.ป.ป.). “ความแตกตางในบทบาทผูพิพากษากับบทบาทของผูไกลเกลี่ย

ขอพิพาท.” การระงบัขอพพิาทคดแีพงโดยการไกลเกล่ียขอพพิาทเพือ่ใหเกิดการประนปีระนอมยอมความในศาล.                 
หนา 57-58.
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นอยลง และควรท ําความเขาใจในแงคดิของคูกรณทีกุฝายเกีย่วกบัประเดน็ทีพ่พิาท ขอเทจ็จรงิ จดุยนื
พฤติการณที่รองรับ68

หนาที่ของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทนั้น มีทั้งหนาที่ตามที่ผูพิพาทตกลงกํ าหนดไว  
ในขอตกลงเขารวมการไกลเกลี่ยขอพิพาทและหนาที่โดยทั่วไปจากการเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท

2.8.3.1 หนาท่ีท่ีกํ าหนดโดยคูพิพาท
อํ านาจและหนาทีข่องผูไกลเกลีย่ขอพพิาทนัน้อาจไดมาจากการทีคู่สัญญา

มอบอํ านาจและกํ าหนดหนาที่ใหแกผู ไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยตรงในรูปของการทํ าสัญญา            
เปนลายลักษณอักษรในสัญญาประธานซึ่งกํ าหนดวิธีการระงับขอพิพาทไวในลักษณะขอสัญญา   
การไกลเกลีย่ขอพพิาท (Mediation Clause) หรือแยกเปนสญัญาอกีฉบบัหนึง่ซึง่ท ํากอนเกดิขอพพิาท     
ทีเ่รยีกวาขอตกลงเขารวมการไกลเกลี่ยขอพิพาท (Agreement to Mediate)69 โดยการกํ าหนดอํ านาจ
หนาที่ของผูไกลเกล่ียขอพิพาทไวในขอสัญญา จะทํ าใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนไปอยางราบรื่น 
การก ําหนดอ ํานาจหนาทีข่องผูไกลเกลีย่ขอพพิาทโดยวธีินีคู้พพิาทอาจก ําหนดอ ํานาจหนาทีเ่ปนโดยทัว่ไป
หรือเปนพเิศษได การก ําหนดหนาทีโ่ดยทัว่ไป เชน ผูไกลเกล่ียขอพพิาทตองท ําหนาทีเ่จรจาไกลเกลีย่
ขอพพิาทและเสนอทางออกเพื่อจัดทํ าขอตกลงรวมกันภายในระยะเวลาที่คูพิพาทกํ าหนด หนาที่ตอง
รักษาความลบัของคูพพิาท ฯลฯ นอกจากนีคู้พพิาทอาจก ําหนดอ ํานาจหนาทีข่องผูไกลเกลีย่ขอพพิาท
โดยอางอิงหนาที่ของผูไกลเกล่ียขอพิพาทตามประมวลจริยธรรมของสถาบันประนอมขอพิพาท 
หรือขอบังคับวาดวยการประนอมขอพิพาทของสถาบันในประเทศ หรือสถาบันระหวางประเทศ70

ทั้งนี้ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทควรพิจารณาความเหมาะสมของขอสัญญาเกี่ยวกับอํ านาจหนาที่นั้นวา
สามารถปฏิบัติตามโดยไมขัดตอจริยธรรมและคุณสมบัติของผูไกลเกล่ียขอพิพาทดวย เนื่องจาก
หากผูไกลเกลีย่ไมสามารถปฏบิตัติามขอสัญญาได ถือวาผูไกลเกล่ียขอพพิาทผดิสัญญาอาจตองรับผิด
ทางแพงได

                                                       
68 บุญตา ส. ผาบมีชัย. เลมเดิม. หนา 35.
69 สุธาสินี สุภา. เลมเดิม. หนา 24.
70 แหลงเดิม. หนา 26.
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ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทอาจไดอํ านาจหนาที่มาจากการรับมอบอํ านาจให
ด ําเนนิการประนอมขอพพิาทภายใตขอบงัคบัของสถาบนัหรือหนวยงานทีใ่หบริการเกีย่วกบัการประนอม
ขอพพิาทไวในสญัญาเขารวมการไกลเกลีย่ขอพพิาท (Applicable Rules)71 นอกจากนีอํ้ านาจของผูไกลเกลีย่
ขอพิพาทอาจไดรับมาจากกฎหมายที่บัญญัติเกี่ยวกับการประนอมขอพิพาท คือ ประมวลกฎหมาย  
วธีิพจิารณาความแพง ในหมวดอ ํานาจหนาทีข่องศาล ทีใ่หอํ านาจแกผูพพิากษาในการไกลเกลีย่ขอพพิาท
ไดไมวาการพิจารณาคดีจะไดดํ าเนินไปแลวเพียงใดตามมาตรา 20 และระเบียบคณะกรรมการ
บริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 254472 ใหอํ านาจแกศาลเมื่อเห็นสมควรหรือ
เมื่อคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอก็อาจตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาทก็ได      
เพือ่เปนการชวยเหลือศาลในกรณทีีข่อพพิาทนัน้จ ําตองใชความเชีย่วชาญเฉพาะเรื่องในการไกลเกลี่ย
ขอพิพาท

2.8.3.2 หนาท่ีจากการเปนผูไกลเกล่ียขอพิพาท
1) หนาท่ีกระทํ าการดวยความระมัดระวัง

ในกรณีที่บุคคลภายนอกหรือคณะบุคคลไดรับแตงตั้งจากคูพิพาท      
ใหเปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท และคูพิพาทไดมอบหมายอํ านาจหนาที่ใหแกผูไกลเกลี่ยขอพิพาท     
เพือ่ด ําเนนิการไกลเกลีย่ขอพพิาท โดยในการรบัหนาทีเ่ปนผูไกลเกลีย่ขอพพิาทนี ้ ผูไกลเกล่ียขอพพิาท
ไดรับคาตอบแทนจํ านวนหนึ่งจากคูพิพาทอันเขาลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทน เมื่อผูไกลเกล่ีย
ขอพพิาทปฏบิตัหินาทีโ่ดยปราศจากความระมดัระวงั ขาดความรบัผิดชอบ อาจท ําใหเกดิความเสยีหาย
แกคูพพิาทซึง่เปนการปฏบิตัผิิดสญัญา มผีลใหอาจถูกคูพพิาทฟองรองเรียกคาเสยีหายจากการผดิสญัญา
ของผูไกลเกลี่ยขอพิพาทได

                                                       
71 สุธาสินี สุภา. แหลงเดิม. หนา 25.
72 ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2544, ขอ 9 “การแตงต้ัง

บุคคลภายนอกคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูประนีประนอม ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษา       
จึงคํ านึงถึงความเหมาะสมของผูประนีประนอมและความพอใจของคูความทุกฝายเทาที่พึงจะกระทํ าได ในกรณีที่
ประสงคจะแตงต้ังบุคคลที่มิไดขึ้นทะเบียนเปนผูประนีประนอม ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษา 
จะแตงตั้งบุคคลเชนวานั้นไดเมื่อคูความที่จะตองเขารวมในกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทไดใหความยินยอม
และตกลงที่จะรับผิดชอบในคาใชจายของบุคคลเชนวานั้น”
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2) หนาท่ีตองเปนกลางและไมลํ าเอียง
บคุคลทีไ่ดรับความเชือ่มัน่ใหเปนผูไกลเกล่ียขอพพิาทตองปฏิบตัหินาที่

ด ําเนนิการไกลเกลี่ยขอพิพาทดวยความเปนกลางและไมลํ าเอียง โดยจะตองไมเปนผูเกี่ยวของหรือมี
สวนไดเสียกับขอพิพาทและไมควรเปนญาติของฝายใดฝายหนึ่ง ในประเทศไทยนิยมใหผูพิพากษา
เปนผูไกลเกลีย่ขอพพิาทเนือ่งจากผูพพิากษาไมมคีวามสมัพนัธเกีย่วของเปนสวนตวักบัคูพพิาทฝายใด
ทัง้ไมมปีระโยชนไดเสียในเหตพุพิาทดวย นอกจากนีคู้พพิาทยงัมคีวามเชือ่มัน่วา  ผูพพิากษาจะชีข้อเทจ็จรงิ
และขอกฎหมายไดชัดเจนถูกตองตรงประเด็นกวาบุคคลอื่น และสามารถชี้แนะแนวทางตกลง
ประนปีระนอมยอมความกนัโดยถกูตองเปนธรรม73 ซ่ึงศาลแพงไดประมวลแนวทางส ําหรับผูพพิากษา  
ผูทํ าหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทไดดังนี้74

(1) ตองมีความมั่นใจวาจะไกลเกลี่ยไดสํ าเร็จ
(2) ตองทํ าใหคูความเชื่อมั่นวาระบบนี้ คูความจะไดรับแตผลดี        

หากตกลงกนัไดก็จะไดรับประโยชน หากตกลงกันไมไดก็ไมเสียหาย
(3) ตองอานสํ านวนใหเขาใจประเด็น พิจารณาถึงจุดไดเปรียบ

เสียเปรยีบของแตละฝายและพยายามวเิคราะหใหทราบถงึจดุประสงคหรือเปาหมายทีแ่ทจริงของแตละฝาย  
ซ่ึงอาจจะไมใชขอเทจ็จรงิวาใครถกูหรือใครผดิ หรือความเสยีหายทีแ่ทจริงมอียูเพยีงใด คอื ตองคนหา
ความพอใจที่แทจริงของคูความทั้งสองฝายวาอยูตรงไหนและคืออะไรซึ่งจะเปนขอยุติของคดี

(4) ตองสรางบรรยากาศของการเจรจาใหมีสภาพเปนกันเอง และ
ลดความตงึเครยีด สรางความคุนเคยเสมอืนเปนการประชมุปรกึษาหารอืแกไขขอขัดแยง โดยมผูีพพิากษา
เปนผูที่จะชวยใหคํ าปรึกษาและคํ าแนะนํ า

(5) ตองเปนกลาง ไมลํ าเอียงเขาขางฝายใด แมวารูปคดีฝายนั้น
จะเปนฝายถูก และจะตองไมทํ าใหฝายใดฝายหนึ่งเขาใจวาผูไกลเกลี่ยไมเปนกลาง

(6) ตองฟงปญหาของทัง้สองฝายดวยความเหน็อกเหน็ใจซึง่จะท ํา
ใหเขาใจถึงปญหามากขึ้น

(7) จะตองไมขอใหทนายความออกจากหองไกลเกลี่ย หากมี                 
ความจ ําเปนจรงิๆ ทีจ่ะตองเจรจาลบัหลังทนายความ กค็วรพดูกลางๆใหทนายความรูเองวาควรท ําอยางไร
ในทางปฏิบัติแลวทนายความจะรูและเสนอตัวขอออกจากหองเองโดยผูพิพากษาไมตองพูดอะไร 

                                                       
73 บัลลังก 711. (2539).  เทคนิคการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล.  หนา 50-51.
74 สุวิทย  ธีรพงษ. (2538, ตุลาคม-ธันวาคม). “ระบบไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความ

ของศาลแพง.” ดุลพาห, 42, 4. หนา 48-50.
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อยางไรก็ตาม กรณีนี้หากตกลงกันไดแลวก็ควรเชิญทนายความเขามาแลวเสนอใหคูความหารือกับ
ทนายความในขอตกลงนั้นอีกครั้งหนึ่งกอนทํ าสัญญาประนีประนอมยอมความ

(8) หากการไกลเกล่ียทีละฝายจะทํ าใหคูความกลาพูดความจริง
มากกวาหรือสามารถแสดงความตองการของตนไดเต็มที่กวาก็ควรทํ า

(9) ตองใชค ําพดูทีสุ่ภาพออนโยน ไมมลัีกษณะเปนการบงัคบัขมขู
(10) ขอตกลงจะตองเปนขอตกลงที่ทั้งสองฝายพอใจ และเต็มใจ   

ซ่ึงจะขจดัปญหาเรื่องถูกรองเรียนได
3) หนาท่ีในการเก็บรักษาความลับ

การรักษาความลับของคูพิพาทเปนหลักสํ าคัญของการไกลเกลี่ย         
ขอพพิาท เปนสิง่ทีด่งึดูดใหคูพิพาทเลือกระงับขอพิพาทดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาทแทนการฟองคดี
ตอศาล เนือ่งจากการไกลเกลีย่ขอพพิาทสามารถรกัษาความลบัของคูพพิาทได และผลของการรกัษา
ความลบัไดนัน้ ท ําใหคูพพิาทเปดเผยขอเทจ็จรงิใดๆ ดวยความไววางใจ ไมวาจะเปนขอมลูทางธรุกจิ 
ความลบัทางการคา สูตรวิทยาศาสตร และอ่ืนๆ ซ่ึงการเปดเผยขอเท็จจริงโดยไมปดบังหรือบิดเบือน
นี้ มีผลใหผูไกลเกล่ียเขาใจถึงปญหาไดอยางถองแทมากขึ้น ยอมเสนอแนะทางออกของการระงับ
ขอพิพาทไดดยีิง่ขึน้ ในขอบงัคบั UNCITRAL ค.ศ. 1980 ขอที ่ 20 ก ําหนดวา “คูพพิาททัง้หลายไมมี
ความผูกพันที่ตองเสนอพยานหลักฐานในกระบวนการอนุญาโตตุลาการหรือศาล และแมวา
กระบวนการนั้นมีความเกี่ยวโยงกับขอพิพาทที่ดํ าเนินกระบวนการประนอมขอพิพาทหรือไมก็ตาม 
ดังตอไปนี้

1) ทศันะหรอืค ําแนะน ําทีท่ ําโดยคูพพิาท โดยค ํานงึถึงความเปนไปได
ในการระงับขอพิพาท

2) การยอมรบัทัง้หลายทีเ่กดิขึน้จากคูพพิาทในระหวางกระบวนการ
ไกลเกลี่ยขอพิพาท

3) ขอเสนอแนะที่ทํ าโดยผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
4) ขอเทจ็จรงิทีคู่พพิาทไดแสดงความเตม็ใจทีจ่ะยอมรบัขอเสนอแนะ

สํ าหรับการระงับขอพิพาทที่ทํ าโดยผูไกลเกลี่ยขอพิพาท”75

                                                       
75 สุธาสินี สุภา. เลมเดิม. หนา 30-31.
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ในประเทศไทยไดมีระเบียบศาลแพงวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท   
เพือ่ยงัใหเกิดการประนีประนอมยอมความ พ.ศ. 2537 ขอ 14 ก ําหนดวา “ใหผูไกลเกลี่ยขอพิพาท
หรือเจาหนาที่แจงใหคูความทราบวาขอเท็จจริงและการดํ าเนินการในชั้นไกลเกลี่ยขอพิพาท คูความ     
ไมอาจน ําไปใชเปนพยานในการด ําเนนิกระบวนพจิารณาใดๆของศาลได แลวใหคูความลงลายมอืช่ือ
ไวเปนหลักฐาน เวนแตเปนเรื่องที่คู ความสมัครใจรับกันเองในประเด็นขอพิพาทและไมขัดตอ
กฎหมาย” ซ่ึงจากบทบญัญตัทิัง้สองนี ้ สังเกตเหน็ไดชัดวาไดใหความส ําคญัตอการเกบ็รักษาความลบั
ของคูพิพาท ไมวาจะเปนขอเท็จจริงที่เปนความลับกอนเขาสูการไกลเกลี่ยขอพิพาท หรือขอเท็จจริง
ทีไ่ดจากการไกลเกลี่ยขอพิพาท

4) หนาท่ีเปดเผยขอเท็จจริงตอคูพิพาท
เมือ่คูพพิาทไดใหขอเทจ็จรงิของขอพพิาทแกผูไกลเกลีย่ขอพพิาทแลว 

ผูไกลเกลี่ยขอพิพาทมีหนาที่ตองพิจารณาเพื่อเปดเผยขอเท็จจริงในสวนที่ผูไกลเกลี่ยขอพิพาท    
เห็นสมควรวาจะสามารถทํ าใหการไกลเกล่ียขอพิพาทเสร็จส้ินไดใหแกคูพิพาทอีกฝายหนึ่งทราบ
ดวยความเปนธรรม โดยแสดงใหคูพพิาทอกีฝายเหน็ถึงความขดัแยงทีแ่ทจริง เพือ่เปนปจจยัทีช่วยให   
คูพพิาทสามารถตดัสนิใจตกลงประนปีระนอมกนัในเรือ่งนีไ้ดมรีะเบยีบคณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรม
วาดวยการไกลเกลีย่ขอพพิาท พ.ศ. 2544 ขอ 18 บญัญตัวิา “เพือ่ประโยชนแหงการไกลเกลีย่ขอพพิาท     
ผูประนีประนอมอาจใหคูความเสนอขอเท็จจริงหรือขอมูลเบื้องตนแหงขอพิพาท ตลอดจนขอเสนอ
ในการระงับขอพิพาทตอผูประนีประนอมหรืออาจเสนอใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาวระหวาง
คูความก็ได

คูความอาจขอใหผูประนปีระนอมด ําเนนิการตามความในวรรคกอนกไ็ด
ในกรณเีชนวานี้ผูประนีประนอมจะจัดใหมีการดํ าเนินการตามที่คูความขอหรือไมก็ได”

2.8.3.3 หนาท่ีตามจริยธรรม
กฎหมายมาตรฐานจรยิธรรมฉบบัแรกไดรับการพฒันาขึน้ในอเมรกิาเหนอื

โดยการวางรูปแบบเพื่อจัดการเกี่ยวกับบทบาทและความรับผิดชอบของผูไกลเกล่ียขอพิพาทอิสระ
และผูไกลเกลี่ยขอพิพาทอาชีพตอคูสัญญาตอกระบวนการประนอมขอพิพาทตอบุคคลอื่นๆ ที่ไมได
เขารวมและตอวิชาชีพ เพื่อสรางความนาเชื่อถือและสนับสนุนใหประชาชนมีความมั่นใจตอการใช
กระบวนการนี้ ในเวลาตอมามีหลายประเทศและหลายภูมิภาคไดเร่ิมใชกฎหมายมาตรฐานฉบับนี้
เปนแนวทางในการสรางวิชาชีพ และกํ าหนดการปฏิบัติสํ าหรับผูไกลเกลี่ยขอพิพาท76   

                                                       
76 สุธาสินี สุภา. แหลงเดิม. หนา 32.
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สํ าหรับประเทศไทยมีประมวลจริยธรรมขาราชการตุลาการ ซ่ึงบัญญัติ
เกีย่วกบัการไกลเกลีย่ขอพพิาทไวในขอ 8 วา “การเปรยีบเทยีบหรือไกลเกล่ียขอพพิาทคดจีกัตองกระท ํา
ในศาล ผูพพิากษาพงึชีแ้จงใหคูความทกุฝายตระหนกัถึงผลดผีลเสียในการด ําเนนิคดตีอไป ทัง้นีจ้กัตอง
ไมใหค ํามัน่หรอืบบีบงัคบัใหคูความฝายใดฝายหนึง่หรอืทกุฝายยอมรบัขอเสนอใดๆ หรือใหจ ําเลยรบั
สารภาพโดยไมสมคัรใจ และจกัตองไมท ําใหคูความฝายใดฝายหนึง่ระแวงวา ผูพพิากษาฝกใฝชวยเหลือ
คูความ อีกฝายหนึ่ง”

โสภณ รัตนากร อธิบายวา การเปรียบเทียบหรือไกลเกลี่ยขอพิพาทคดี
นั้นเปนเจตนารมณของกฎหมายดังเชนที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง       
มาตรา 19 และมาตรา 20 และตามกฎหมายอื่น77 มขีอสังเกตที่วาใหไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลนั้น
หมายถงึ คดทีีม่าสูศาลแลว ทัง้นีเ้พือ่ตดัขอรังเกยีจในกรณทีีผู่พพิากษาท ําการไกลเกลีย่ขอพพิาทนอกศาล
แมผูพพิากษาจะไมมสีวนไดเสยีในคดกีท็ ําใหมองไดวาเปนเรือ่งสวนตวัหรือกึง่สวนตวัของผูพพิากษา
ซ่ึงอาจทํ าใหถูกรองเรียนได ขอสังเกตอีกประการหนึ่ง คือ ผูพิพากษาที่เปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาท     
จะตองระมดัระวงัท ําตวัใหเปนกลางโดยแทจริง มเิพยีงแตไมมอีคต ิ แตตองระวงัไมกระท ําการอยางใด
ซ่ึงอาจกอใหคูความสงสยัในความเปนกลางดวย ผูพพิากษาจะตองระมดัระวงัในการพดูจา การใชถอยค ํา
นํ ้าเสยีง ตลอดจนกิริยาทาทาง มิใหคูความฝายหนึ่งฝายใดคิดไปวา ผูพิพากษามีใจเอนเอียงไปทาง    
คูความอีกฝายหนึ่ง หรือผูพิพากษาไมชอบใจฝายตน78

2.9  ความสํ าคัญและประโยชนของการไกลเกล่ียขอพิพาท

การไกลเกลี่ยมีความสํ าคัญและประโยชนแกการเจรจาตอรองระหวางคูความมากมาย
หลายประการ เชน ชวยเปดชองทางแหงการสื่อสารระหวางคูความ ซ่ึงหากไมมีคนกลางเขามาเปน  
ผูไกลเกลี่ยแลวก็อาจเปนการยากที่คูความจะสามารถเจรจาติดตอกันได ในกรณีที่เรื่องที่พิพาท         
มีคู ความเปนจํ านวนมาก การไกลเกลี่ยจะเปนการชวยประสานคนหมู มากใหเขามาเจรจา          
พรอมเพรยีงกันได ในระหวางการไกลเกลี่ยผูไกลเกลี่ยสามารถชวยใหคูความเขาใจถึงความตองการ
ที่แทจริงของตัวคูความเองและคูความฝายตรงขาม ชวยใหคูความเขาใจถึงสิทธิของคูความที่มีอยู
เหนอืฝายตรงขาม ชวยกอใหเกดิขอสรุปทีส่รางสรรค ชวยคนหาขอตกลงอนัเปนทีย่อมรบัไดของคูความ

                                                       
77 โสภณ รัตนากร. (2539). “จริยธรรมเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยขอพิพาทคดี.”  เทคนิคการไกลเกล่ีย

ขอพิพาทในศาล. หนา 41.
78 แหลงเดิม. หนา 44.
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ทกุฝาย ชวยใหคูความเขาใจถงึขอจ ํากดัในการเจรจาตอรอง ชวยประเมนิหรือหาทางเลอืกตางๆ ทีจ่ะน ําไปสู
ขอตกลงรวมกนัได ชวยใหคูความใกลชิดเขาหากันมากขึ้นกวาเดิม และในที่สุดก็จะชวยใหคูความ
ไดมาซึ่งคํ ายืนยันที่จะตกลงระหวางกัน

เมือ่การไกลเกล่ียขอพพิาทปรากฏผลวา คูความสามารถตกลงประนปีระนอมยอมความกนัได
ยอมทํ าใหคูความสามารถหันหนาเขาหากันไดอีกอยางฉันทมิตร ในบางกรณีคูความจะสามารถ
ดํ าเนินธุรกิจติดตอกันไดอีก สํ าหรับกรณีที่เปนการไกลเกล่ียขอพิพาทที่เปนคดีอยูในศาลแลวยอม
ทํ าใหคาใชจายในคดีของคูความลดลง ชวยลดปริมาณคดีที่คางพิจารณาอยูในศาล ทํ าใหคดีอ่ืนๆ 
สามารถยนระยะเวลาการพจิารณาไดเร็วขึน้ ลดปรมิาณคดทีีจ่ะขึน้สูศาลอทุธรณและศาลฎกีา รวมทัง้
เปนการกอใหเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมซึ่งเปนสิ่งที่ผูไกลเกลี่ยทุกคนมีความภาคภูมิใจ

ในกรณทีีก่ารไกลเกลี่ยไมสามารถทํ าใหคูความตกลงกันได ประโยชนก็ยังมีอยูอีกหลาย
ประการ เชน เปนการเปดโอกาสใหคูความไดมาเจรจาหันหนาเขาหากันซึ่งแมจะตกลงกันไมสํ าเร็จ
แตกช็วยผอนคลายความตงึเครยีดหรือความหมางเมนิทีม่ตีอกนัลงไปไดในระดบัหนึง่ ไมท ําใหเร่ืองเล็กนอย
บานปลายเปนเรื่องใหญโตไปได และทํ าใหคูความมีความเขาใจตอกันเพิ่มขึ้น ซ่ึงอาจสงผลให
สามารถตกลงกันไดในภายหลัง เปนตน

ประโยชนที่เห็นไดชัดอีกประการหนึ่งของการไกลเกลี่ยคดีในศาลนั้นก็คือการไกลเกลี่ย
คดฟีองขบัไลทีม่คีูความเปนจ ํานวนมาก ซ่ึงโดยปกตมิกัจะเปนกรณเีจาของทีด่นิเปนโจทกฟองชาวบาน
จํ านวนมากเปนจํ าเลย และเนื่องจากจํ าเลยแตละรายตางก็มักจะมีขอตอสูทีไ่มเหมือนกันไปทั้งหมด
เสยีทเีดยีว การรวมพจิารณาคดจีงึมกัจะกระท ํามไิดเพราะตองเปนไปตามหลกัเกณฑในประมวลกฎหมาย
วธีิพจิารณาความแพง แตการไกลเกลีย่ไมถูกจ ํากดัโดยขอหามเชนวานี ้ดงันัน้ การไกลเกล่ียเพยีงคดเีดยีว
ซ่ึงรวมคดีที่ถูกฟองไวเปนจํ านวนมากและมักจะมีจํ านวนเกินกวา 100 คดีขึ้นไป หากกระทํ าได
สํ าเร็จยอมจะเปนประโยชนแกการพิจารณาคดีของศาลเปนอยางยิ่งและสงผลทํ าใหเกิดประโยชน
ในดานอื่นๆ ตามมาเชน ความยุติธรรมที่เสมอภาคกัน การไมตองประสบกับการบังคับคดีที่ยุงยาก
เพราะการใชกฎหมูดื้อแพงไมยอมปฏิบัติตามคํ าพิพากษาและรวมทั้งเวลาที่ไมตองเสียไป เปนตน79

                                                       
79 โสภณ รัตนากร. แหลงเดิม.
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อยางไรก็ดี อาจกลาวไดวา การไกลเกล่ียขอพิพาทมีประโยชนทั้งตอคูความ ตอศาล        
ตอรัฐและตอโดยรวม ดงันี้

1) ประโยชนตอคูความ
เปนการลดคาใชจายในการเปนคดีความ กลาวคือ การแสวงหาความยุติธรรม    

โดยศาลถือวา เปนกระบวนการยุติธรรมที่คุมครองสิทธิของพลเมืองทางกฎหมาย แตการดํ าเนินการ
พิจารณาในศาลตองเสียคาใชจายในการจางทนายความ เสียคาฤชาธรรมเนียม รวมทั้งเสียเวลา       
ในการดํ าเนินคดี และรอคอยวันที่ศาลจะตัดสิน ซ่ึงถามีการอุทธรณฎีกาตอไปก็ตองเสียเวลา        
คอยนานยิ่งขึ้นไปอีก การตกลงและทํ าสัญญาประนีประนอมยอมความกันในศาลทํ าใหขอพิพาท   
ยตุลิงดวยความรวดเร็ว

นอกจากนี้ยังเปนการสรางความพอใจแกคูกรณี กลาวคือ การฟองรองตอศาล
หมายความวา คูกรณเีอาชนะคะคานกัน ผูชนะยอมพอใจ ผูแพคดียอมโกรธแคน แมศาลจะชี้ขาด  
ตามกฎหมายตามหลักฐานดวยความเปนธรรมก็ตาม แตในหลักการประนอมขอพิพาทมิใชการชี้ให
ฝายหนึง่ชนะหรอืฝายหนึง่แพ แตเปนกรณที ําใหคูกรณหีนัหนาเขาหากนัพดูจาผอนปรน หาทางปรองดอง
โดยคูกรณีพอใจละยอมรับกันไดในขอตกลงนั้นโดยไมมีขอแพหรือชนะกัน ซ่ึงเปนประเด็นสํ าคัญ
ของการไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทที่สามารถสรางสายสัมพันธที่ดีของคูกรณีตอไป โดยเฉพาะ
อยางยิ่งคดีที่เกี่ยวกับครอบครัว

2) ประโยชนตอศาล
ปริมาณคดคีางพจิารณาในศาลนบัเปนปญหาในการบรหิารงานคดขีองศาลอยางหนึง่

เนือ่งดวยปรมิาณคดกีบัจ ํานวนผูพพิากษาไมเหมาะสมกนั การเลือ่นคดบีอยๆ ครัง้ของพยานและคูความเอง
จึงเห็นไดวาการนํ าวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาทมาใชในศาลจะชวยทํ าใหคดีไปสูศาลชั้นตนลดลง   
และยงัเปนการลดปรมิาณคดใีนชัน้อทุธรณและฎกีา พรอมทัง้ยงัลดปรมิาณในชัน้บงัคบัคดโีดยปรยิาย
ท ําใหคดีเสร็จสิ้นไปโดยรวดเร็วไมตองเสียเวลาในการพิจารณาคดีตอไป

3) ประโยชนตอรัฐ
เปนการประหยัดคาใชจายในการดํ าเนินการพิจารณา คาใชจายในการดํ าเนินการ

พิจารณาที่ตอเนื่องยาวนานก็จะเพิ่มภาระใหแกรัฐบาลมากขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการชวยทํ าให
เศรษฐกจิไมหยุดชะงัก เพราะคดีพิพาทตกคางอยูในศาลนาน ถาหากมีการขอยึดอายัดทรัพยสินไว 
หรือหามชั่วคราวมิใหฝายใดฝายหนึ่งกระทํ าการไมกระทํ าการบางอยาง ลวนแตเปนการกระทบตอ
ระบบเศรษฐกิจโดยรวม
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4) ประโยชนโดยรวม
เปนการชวยลดความขัดแยงและสรางความเปนธรรมในสังคม เนื่องจากเมื่อ           

ขอพิพาทเกิดขึ้นแลวหากไมระงับก็จะขยายวงกวางและสรางความแตกแยกจนถึงขั้นอาฆาตแคน   
ถาระงับเหตุเบื้องตนโดยหาทางใหคูกรณีหันหนามาพูดจาประนีประนอมกันก็จะทํ าใหความขัดแยง
ทีบ่าดหมางจบลงได และมิตรภาพยังคงมีอยูตอไป ทั้งทํ าใหสังคมโดยรวมเปนเอกภาพ

การระงบัขอพพิาทโดยการไกลเกลีย่ประนปีระนอมยอมความนีเ้ทากบัเปนการระงบั
ขอขัดแยงมิใหขยายวงกวาง มิฉะนั้นจะทํ าใหญาติมิตรเพื่อนฝูงของคูกรณีเกิดความเจ็บแคนแทน
และอาจกอใหเกิดอาชญากรรมรายแรงตอไปอีก จึงถือไดวาการไกลเกลี่ยเปนมาตรการสราง     
ความสงบสุขใหแกสังคมไดทางหนึ่งDPU



บทที่ 3
การไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลฎีกา

 3.1  สาเหตุของการจัดใหมีการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลฎีกา

ศาลฎกีา1 ในประเทศไทยมวีวิฒันาการมาจากระบบการท ําหนาทีต่รวจฎกีาและท ําความเหน็
ทลูเกลาฯ ถวายพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัเพือ่ทรงวนิจิฉยั การท ําหนาทีด่งักลาวเริม่มรีะบบและอางองิ
ไดชัดเจนขึ้น ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงมีช่ือเรียกหนวยงาน        
ที่ทํ าหนาที่นี้วา กรมตรวจฎีกาหรือศาลฎีกา ขึน้ตรงตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โดยจัดตั้งขึ้น
เมือ่ป พ.ศ. 2417 (ร.ศ. 93)  ผูดแูลรบัผิดชอบหนวยงานนีเ้รียกวา อธิบดศีาลฎกีา  ตอมาในป พ.ศ. 2434   
(ร.ศ. 110) ไดมพีระบรมราชโองการประกาศตัง้กระทรวงยตุธิรรมรวบรวมศาลทีพ่จิารณาพพิากษาคดี
ซ่ึงกระจดักระจายอยูตามหนวยงานตางๆของทางราชการใหเปนหมวดหมู เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการอํ านวยความยุติธรรมแกราษฎร ในประกาศฉบับนี้ไดเร่ิมมีระบบศาลสูงสํ าหรับพิจารณา
ความอุทธรณ ทํ าหนาที่ทบทวนคํ าพิพากษาของศาลลาง โดยยกศาลฎีกามาทํ าหนาที่นี้ ในชื่อ       
ศาลอทุรณคดหีลวง ควบคูไปกบัศาลอทุรณคดรีาษฎร สวนฎกีาทีร่าษฎรทลูเกลาฯ ถวายนัน้ ใหเปนหนาที่
ขององคมนตรีหรือที่ประชุมเสนาบดี ซ่ึงจะโปรดเกลาฯทรงตั้งขึ้นเปนครั้งคราว แตลักษณะของฎีกา
จะถูกจํ ากัดอยูเฉพาะการโตแยงคํ าพิพากษาของศาลอุทรณทั้งสองศาลดังกลาว และการกลาวโทษ
เสนาบดเีจากระทรวงทัง้ปวงในเรือ่งทีไ่มอาจฟองรองเปนคดไีดเทานัน้ ถัดมาในป พ.ศ. 2435 (ร.ศ. 111)
งานในหนาที่ของศาลอุทรณคดีหลวงลดลง จึงไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหตราพระราชบัญญัติ
จัดการในสนามสถิตยยุติธรรม รัตนโกสินทรศก 111 ขึ้น เนื้อความสรุปวา งานในศาลสูง            
โดยเฉพาะศาลอุทรณคดีหลวงลดลงจึงใหยกเลิก คงเหลือแตศาลอุทรณคดีราษฎร เทากับวาศาล      
ทีพ่จิารณาความอทุธรณจากนีต้อไปคงมเีพยีงศาลเดยีว แตคดใีนศาลลางบางศาลเพิม่ขึน้จงึตัง้ศาลลาง  
เพิม่สวนการทลูเกลาฯถวายฎกีาของราษฎรคงเปนไปตามหลกัเกณฑเดมิ ตอมาในป พ.ศ. 2441 (ร.ศ. 117)  
มีพระบรมราชโองการประกาศตั้งกรรมการตัดสินความฎีกา โดยกํ าหนดตัวบุคคลที่เปนกรรมการ

                                                       
1 ศาลฎีกา ก (2550). ประวัติศาลฎีกา. สืบคนเมื่อ 11 เมษายน 2550, จาก

http://www.bizascorp.com/dika/index.php?master_id=200&lang_id=1
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ไวแนนอนจ ํานวนหนึง่ การตดัสนิชีข้าดนัน้มลัีกษณะของการพจิารณาเปนองคคณะไมนอยกวา 3 คน
จงึจะมอํี านาจตรวจตัดสินฎีกาได คณะกรรมการนี้ไดพัฒนาเรื่อยมาจนถึง ป พ.ศ. 2451 (ร.ศ. 127) 
ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ประกาศใหใชพระธรรมนูญศาลยุติธรรมกับพระราชบัญญัติ           
วธีิพจิารณาความแพง รัตนโกสินทรศก 127 ขึ้น แบงศาลออกเปน 3 แผนก แผนกที่ 1 คือ ศาลฎีกา
ใหเปนศาลสูงสุดในการพิจารณาพิพากษาคดีทั้งปวง รับผิดชอบตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
อีก 2 แผนก ทีเ่หลือแบงเปนศาลทีต่ัง้อยูในกรงุเทพมหานคร (ศาลสถติยยตุธิรรมกรงุเทพฯ) และศาล  
ในสวนภมูภิาค (ศาลหวัเมอืง) โดยยงัคงมศีาลอทุธรณ 1 ศาล เมือ่ศาลฎกีาพพิากษาคดเีสรจ็เดด็ขาดแลว
หามคูความทลูเกลาฯถวายฎกีาอกี ก ําหนดองคคณะตรวจตดัสินฎกีาไมนอยกวา 3 คน นบัไดวาเปนการเริม่
ระบบการพิจารณาคดีที่เพิ่มศาลสูงเปน 2 ระดับจากศาลอุทธรณไปสูศาลสูงสุดคือศาลฎีกา 

เมื่อเริ่มรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวในป พ.ศ. 2455 ไดมี      
พระบรมราชโองการประกาศจดัระเบยีบราชการกระทรวงยตุธิรรม แยกหนาทีฝ่ายธรุการและฝายตลุาการ
ออกจากกัน แลวยกศาลฎีกาเขามารวมอยูในกระทรวงยุติธรรม ไดโปรดเกลาฯ ตัง้อธบิดศีาลฎกีา  
ขึน้มาท ําหนาทีเ่ปนประธานในฝายตลุาการ สวนฝายธรุการมเีสนาบดเีปนผูรับผิดชอบดแูล  
 ภายหลังป พ.ศ. 2475 เมื่อประเทศไทยไดเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนระบอบ
ประชาธปิไตย โดยมพีระมหากษัตริยเปนประมุขแลว บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแยกอํ านาจตุลาการ
ออกจากอํ านาจบริหารเปนสัดสวน ไดมีประกาศใชพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พุทธศักราช 2477 
แบงศาลออกเปน 3 ช้ัน คือ ศาลชั้นตน ศาลอุทธรณ และศาลฎีกาซึ่งเปนศาลสูงสุดของประเทศ       
มีอธิบดีศาลฎีการับผิดชอบงานของศาลฎีกา ซ่ึงตอมาไดเปลี่ยนชื่อตํ าแหนงจากอธิบดีศาลฎีกา     
เปนประธานศาลฎีกา ในพระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พุทธศักราช 2482 
สวนงานบริหารของศาลนั้นยังขึ้นอยูกับกระทรวงยุติธรรม  
 ประธานศาลฎีกา ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน2

1. พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นพิชิตปรีชากร จ.ศ. 1247 (พ.ศ. 2428)
2. พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นศิริธัชสังกาศ  5 กันยายน ร.ศ. ๑๐๘ (พ.ศ. 2432)
3. พระเจาบรมวงศเธอ กรมหมืน่สวสัดิว์ฒันวศิษิฏ   11 เมษายน ร.ศ. 131 (พ.ศ. 2455) -  

31 สิงหาคม 2461
4. พระมหาเสวกโท พระยาจกัรปาณศีรศีลิวสุิทธิ์  31 สิงหาคม 2461 - 11 ธันวาคม 2462  
5. มหาอ ํามาตยโท พระยากฤติกานุกรณกิจ  11 ธันวาคม 2462 - 6 พฤษภาคม 2469

                                                       
2 ศาลฎีกา ก แหลงเดิม.
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6. มหาอ ํามาตยโท พระยาจนิดาภริมยราชสภาบด ี (จติร ณ สงขลา) (ร้ังต ําแหนงอธบิด ี 
ศาลฎกีา ตัง้แต 6 พ.ค. 2469 โปรดเกลาฯ ใหเปนอธบิดฯี 1 เมษายน 2470) 1 เมษายน 2470 - 15 ธันวาคม 2471

7. มหาอ ํามาตยโท พระยาเทพวทิรุ พหลุศรุตาบดี 15 ธันวาคม 2471 - 1 มกราคม 2476
8. พระยาศรีสังกร (ตาด จารุรัตน) 1 มกราคม 2476 - 1 เมษายน 2477 
9. พระยาวกิรมรัตนสภุาษ (ร้ังต ําแหนงอธบิดฯี ตัง้แต 1 เมษายน 2477) 1 ตลุาคม 2477 -

พฤษภาคม 2483
10. พระยาลัดพลีธรรมประคัลภ (วงษ ลัดหลี) 17 มกราคม 2484 - 2495
11. พระยามนูเวทยวิมลนาท (มนเูวทน สุมาวงศ) 28 สิงหาคม 2496 - 4 มถุินายน 2501
12. พระยาธรรมบัณฑิตสิทธิศฤงคาร (บุญจวน บุญยะปานะ) 15 กรกฎาคม 2501-      

11 พฤศจิกายน 2501
13. พระยาจํ ารูญเนติศาสตร (จํ ารุญ โปษยานนท) 1 เมษายน 2502 - 1 ตุลาคม 2505 
14. นายประวัติ ปตตพงศ 15 ตุลาคม 2504 - 1 ตุลาคม 2506  
15. นายสัญญา ธรรมศักดิ์ 1 ตุลาคม 2506 - 1 ตุลาคม 2510
16. นายประกอบ หุตะสิงห 1 ตุลาคม 2510 - 1 ตุลาคม 2515 
17. นายทองคํ า จารุเหติ 15 ตุลาคม 2515 - 15 มีนาคม 2516 
18. นายจินดา บุณยอาคม 1 เมษายน 2516 - 1 ตุลาคม 2517 
19. นายสุธรรม ภัทราคม 1 ตุลาคม 2517 - 1 ตุลาคม 2520 
20. นายวิกรม เมาลานนท 1 ตุลาคม 2520 - 1 ตุลาคม 2521
21. ประพจน ถิระวัฒน 1 ตุลาคม 2521- 30 กนัยายน 2523 
22. นายบัญญัติ สุชีวะ 1 ตุลาคม 2523 - 30 กนัยายน 2527
23. นายภิญโญ ธีรนิติ 1 ตุลาคม 2527 - 30 กนัยายน 2530 
24. นายจํ ารัส เขมะจารุ 1 ตุลาคม 2530 - 30 กนัยายน 2532
25. นายอํ านัคฆ คลายสังข 1 ตุลาคม 2532 - 30 กนัยายน 2533
26. นายโสภณ รัตนากร 1 ตุลาคม 2533 - 30 กนัยายน 2534
27. นายสวัสดิ์ โชติพานิช 1 ตุลาคม 2534 - 30 กนัยายน 2535 
28. นายประมาณ ชันซื่อ 1 ตุลาคม 2535 - 30 กนัยายน 2539 
29. นายศักดา โมกขมรรคกุล 1 ตุลาคม 2539 - 30 กนัยายน 2540 
30. นายปนทิพย สุจริตกุล 1 ตุลาคม 2540 - 30 กนัยายน 2541
31. นายจเร อํ านวยวัฒนา 1 ตุลาคม 2541 - 30 กนัยายน 2542 
32. นายธวัชชัย พิทักษพล 1 ตุลาคม 2542 - 30 กนัยายน 2543
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33. นายสันติ ทักราล 1 ตุลาคม 2543 - 30 กนัยายน 2544
34. นายอรรถนิติ ดิษฐอํ านาจ 1 ตุลาคม 2544 - 30 กนัยายน 2546
35. นายศุภชัย ภูงาม 1 ตุลาคม 2546 - 30 กนัยายน 2547
36. นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ 1 ตุลาคม 2547 - 30 กนัยายน 2549
37. นายปญญา ถนอมรอด 1 ตุลาคม 2549 – ปจจุบัน

อํ านาจหนาท่ีศาลฎีกา3

ศาลฎกีาเปนศาลยตุธิรรมชัน้สูงสุด มเีขตอ ํานาจทัว่ราชอาณาจกัร มอํี านาจพจิารณาพพิากษา
บรรดาคดีที่อุทธรณคํ าพิพากษาหรือคํ าสั่งของศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค ภายใตเงื่อนไข     
ของกฎหมายวาดวยการฎีกา และมีอํ านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณคํ าพิพากษาหรือคํ าสั่ง    
ของศาลชั้นตนโดยตรงตอศาลฎีกาไมตองผานศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาคตามกฎหมายเฉพาะ
เชน คดแีรงงาน คดภีาษอีากร คดทีรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ คดลีมละลายเกีย่วกบั
การฟนฟูกิจการ เปนตน  และคดทีี่กฎหมายอื่นบัญญัติใหศาลฎีกามีอํ านาจพิจารณาพิพากษา รวมทั้ง
มอํี านาจวินิจฉัยช้ีขาดหรือส่ังคํ ารองคํ าขอที่ยื่นตอศาลฎีกาตามกฎหมาย (พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 
มาตรา 23) ค ําส่ังหรือคํ าพิพากษาของศาลฎีกาเปนที่สุด (พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 23)

ศาลฎกีามเีพยีงศาลเดยีวตัง้อยู ณ อาคารเลขที ่6 ถนนราชด ําเนนิใน แขวงพระบรมมหาราชวงั
เขตพระนคร กรุงเทพฯ มีองคคณะพิจารณาพิพากษาคดีประกอบดวยผูพิพากษาอยางนอย 3 คน 
(พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 27) แตหากคดีใดมีปญหาสํ าคัญ  เมือ่ประธานศาลฎีกาเห็นวา
ควรใหวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกา ประธานศาลฎีกามีอํ านาจสั่งใหนํ าปญหาดังกลาว   
เขาสูการวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ หรือเมื่อเปนกรณีที่มีกฎหมายบัญญัติเปนการเฉพาะวาใหคดี
เรือ่งใดวนิจิฉัยโดยที่ประชุมใหญ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 140 วรรคสอง)  
ที่ประชุมใหญศาลฎีกาประกอบดวยผูพิพากษาศาลฎีกาทุกคนซึ่งอยูปฏิบัติหนาที่ในวันที่มีการจัด
ประชมุใหญ แตทั้งนี้ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนผูพิพากษาศาลฎีกาทั้งหมด

                                                       
3 ศาลฎีกา ข (2550). อํ านาจหนาที่ศาลฎีกา.  สืบคนเมื่อ 11 เมษายน 2550, จาก

http://www.bizascorp.com/dika/index.php?master_id=21&lang_id=1
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ศาลฎีกามีแผนกคดีพิเศษทั้งส้ิน 9 แผนก เพื่อประโยชนในดานการวินิจฉัยช้ีขาดคดี       
ทีอ่าศยัความช ํานาญพเิศษ โดยประธานศาลฎกีาแตงตัง้ผูพพิากษาศาลฎกีามาประจ ําแผนกๆ ละ ประมาณ
10 คน  แผนกคดพีเิศษในศาลฎีกาประกอบดวยแผนกคดีที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย 8 แผนก ไดแก
 1) แผนกคดีเยาวชนและครอบครัว
               2) แผนกคดีแรงงาน
               3) แผนกคดีภาษีอากร
               4) แผนกคดีทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
               5) แผนกคดีลมละลาย
               6)  แผนกคดีอาญาของผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง
               7)  แผนกคดีพาณิชยและเศรษฐกิจ
               8) แผนกคดีส่ิงแวดลอม
          และแผนกคดีที่ศาลฎีกาแบงเปนการภายใน 1 แผนก คือ 
               - แผนกคดีปกครอง (ภายใน) 

นอกจากผูพพิากษาศาลฎกีาซึง่ท ําหนาทีว่นิจิฉยัช้ีขาดคดแีลว ศาลฎกีามกีองผูชวยผูพพิากษา
ศาลฎกีา ซ่ึงท ําหนาทีต่รวจสอบขอเทจ็จรงิและคนควาปญหาขอกฎหมาย ตลอดจนชวยตรวจและแกไข
ปรับปรงุรางค ําพพิากษาศาลฎกีา เพือ่เปนหลักประกนัในดานความถกูตองความรวดเรว็ และความเปนธรรม
แกประชาชน

นบัตัง้แตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา จํ านวนคดีที่ประชาชนและสวนราชการฟองรองตอ
ศาลยุติธรรมทั่วประเทศนั้นมีจํ านวนมากกวา 1 ลานเรื่อง ซ่ึงการดํ าเนินคดีในศาลโดยวิธีการ
พิจารณาสืบพยานและมีคํ าพิพากษาตามปกติจะตองดํ าเนินการตามกฎหมายวิธีพิจารณาความ ซ่ึงมี
ขัน้ตอนตางๆ มากมาย อีกทัง้ยงัตองอาศยัความพรอมของทกุฝาย รวมทัง้ความรวมมอืของพยานตางๆ
ที่จะตองมาศาลอีกดวย ดังนั้นจึงมีตัวอยางคดีไมนอยที่คูความใชวิธีตามปกติเชนนี้อาจจะตองใช
ระยะเวลานานกวาศาลจะมคี ําพพิากษาในเรือ่งนัน้ๆ ได ศาลยตุธิรรมจงึไดพฒันาระบบการระงบัขอพพิาท
ทางเลอืกสํ าหรบัเปนชองทางเพิม่เตมิ ใหประชาชนทัว่ไปไดมโีอกาสเลอืกใชวธีิการตางๆ ในการระงบั
ขอพพิาท ซ่ึงเหมาะสมกับขอพิพาทแตละเรื่องเพื่อทํ าใหการดํ าเนินคดีในศาลเปนไปไดอยางรวดเร็ว 
และเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
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ปริมาณคดีแพงที่เพิ่มสูงขึ้นมีสาเหตุหลักที่สํ าคัญดังนี้4

1. จ ํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ความขัดแยงและขอพิพาทเพิ่มขึ้นตามปริมาณประชากร
2. การแยงการใชทรัพยากร ในขณะที่ทรัพยากรมีจํ านวนเทาเดิมและจํ ากัด สงผลให

เกิดความแกงแยงทรัพยากร ซ่ึงนํ าไปสูการชวงชิง เอารัดเอาเปรียบ ไมอยูในกฎเกณฑ ระเบียบ
กฎหมายประกอบกบัความยากจน ความแตกตางของชนชัน้ในดานฐานะ ความเปนอยูและการศกึษา  
ท ําใหเกิดชองวางของสังคม นํ าไปสูการนํ าคดีขึ้นสูศาล

3. การยอมรับวัฒนธรรมตางชาติมาอยางรวดเร็ว โดยผานสื่อตางๆ ที่มีอยูในปจจุบัน
อันไดแก โทรศัพท โทรทัศน ดาวเทียม ฯลฯ มีการเผยแพรชีวิตความเปนอยู การบริหาร               
การปกครอง ตลอดจนการแกไขปญหาของประเทศนั้นๆ โดยใชเทคโนโลยีเขาชวยเผยแพร ทํ าให
การรบัเอาวัฒนธรรมเขามาปรับใชในสังคมไทย บางครั้งไมเหมาะสม สงผลใหเกิดความเสื่อมของ
วฒันธรรมไทยลงอยางเห็นไดชัด สังคมมีการเห็นแกตัว การแกงแยง การขาดศีลธรรม ซ่ึงสังคมไทย
ในยคุกอนๆ มักจะถอยทีถอยอาศัยซ่ึงกันและกัน ไมคอยนํ าคดีมาสูศาล

ในสวนของความลาชาในการพิจารณาคดีในศาล มีสาเหตุสํ าคัญที่ทํ าใหเกิดความคั่งคาง
ของคดี ดังนี้5

1. การเพิ่มขึ้นของคดีตามจํ านวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
2. ความไมสมดลุ ระหวางปรมิาณคดทีีเ่พิม่มากขึน้กบัอตัราก ําลังของบคุลากรในระบบ
3. ความซับซอนของคดีที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจากการพัฒนาอยางรวดเร็วของโลก      

ยุคโลกาภิวัฒน ทํ าใหเกิดผลกระทบตอความชํ านาญพิเศษเฉพาะดานที่ตองใชในการพิจารณา
พพิากษาคดีเปนพิเศษมากขึ้น

4. ความเปนสากลของคดคีวามประเทศตางๆ มคีวามสมัพนัธใกลชิดมากขึน้กวาสมยักอน
ดวยเทคโนโลยี ทํ าใหรูปคดีความที่เกี่ยวของกันระหวางประเทศ จํ าตองอาศัยกฎหมายพิเศษและ
กฎหมายระหวางประเทศเปนเหตุใหตองใชเวลาศึกษาหาความรูในกฎหมายดังกลาว

5. ความไมพรอมของบุคลากรในระบบ บุคลากรในระบบที่สํ าคัญและเปนกลไก
ของการพิจารณาคดี ไดแก ผูพิพากษา อัยการ ทนายความและอนุญาโตตุลาการ หากบุคลากรตางๆ 
สามารถปฏิบัติงานไดพรอมหนาก็ทํ าใหการดํ าเนินคดีและการบริหารงานคดีมีประสิทธิภาพ         
แตหากการพิจารณาคดีความขาดบุคลากรสวนหนึ่งสวนใดในระหวางการดํ าเนินพิจารณาคดี       

                                                       
4 ชาญณรงค ปราณีจิตต และคณะ. (2543). วิธีลดปริมาณคดีท่ีมาสูศาล และความรวดเร็ว

ในการดํ าเนินคดี (รายงานการวิจัย). หนา 6.
5 แหลงเดิม. หนา 6-10.
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เชน การขาดอตัราก ําลังผูพพิากษาหรอือัยการ การโยกยายผูพพิากษาหรอือัยการตามวาระ การขาดอตัราก ําลัง
ทนายความและอนุญาโตตุลาการ รวมทั้งการขาดความรวมมือจากคูความ สงผลใหเกิดการเลื่อนคดี
เปนเหตุใหคดีความไมอาจดํ าเนินการพิจารณาตอไปได

6. การขาดความรูความชํ านาญประสบการณของบุคลากรในระบบ หากบุคลากร
เหลานี้มีความชํ านาญและประสบการณที่ดียอมสามารถอํ านวยความยุติธรรมใหแกประชาชน       
ไดรวดเรว็ยิง่ขึน้ เนือ่งจากไมเสียเวลาไปกบัการผดิพลาด ตลอดจนการขาดประสบการณตางๆ และบางคดี
อาจสํ าเร็จลงไดโดยการพิจารณาคดีรวบรัด โดยอาศัยประสบการณที่ส่ังสมมานานและเปนที่พอใจ
แกทุกฝาย ในปจจุบันไดมีการจัดสรรระบบผูพิพากษาอาวุโสเขาประจํ าในศาลชั้นตน เนื่องจากวา   
ผูพพิากษาอาวโุสเปนบคุลากรทีม่คีวามรูความช ํานาญและประสบการณสูง สามารถชวยแกไขปญหา
การเพิ่มขึ้นของปริมาณคดีในศาลสูงได

7. การขาดความรูของประชาชนทางดานกฎหมาย ความไมรูกฎหมายของประชาชน
เปนเหตหุนึ่งที่ทํ าใหปริมาณคดีขึ้นสูศาล ประชาชนที่มีความรูนอยถูกเอาเปรียบจากเอกชน การฟอง
คดคีวามจากความไมรูกฎหมาย การใหความรูทางกฎหมายแกประชาชนจะชวยลดปญหาการเพิม่ขึน้
ของคดีความแลว หนวยงานประชาสัมพันธศาลควรเพิ่มบทบาทในการอบรม ใหความรูแกผูมาใช
บริการของศาล

8. การขาดระบบกฎหมายที่มีประสิทธิภาพ ระบบกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง     
ทีใ่ชบงัคบักันอยูในปจจุบัน ไมสามารถแกไขหรือชวยลดปริมาณคดีในศาลได สงผลใหมีการแกไข
ปรับปรุงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงอยูเนืองๆ และในบางสวนของระบบกฎหมาย      
วิธีพิจารณาความแพงไดบัญญัติถึงวิธีการชวยเรงรัดการพิจารณาคดีในศาล ตัวอยางเชน                
การไกลเกลี่ยในศาล แตในทางปฏิบัติกลับไมไดรับความนิยมในการนํ าออกมาบังคับใช                
จึงเปนจุดๆ หนึ่งที่ศาลควรนํ ามาพิจารณาปรับปรุงใหระบบการไกลเกล่ียในศาลมีประสิทธิภาพ            
เพิ่มมากขึ้น

9. การขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่จะชวยในการพิจารณาพิพากษาคดีใหรวดเร็ว      
ในสมัยกอนการบันทึกคํ าพยานศาลจะเปนผูจดคํ าพยานในสวนสํ าคัญไวในรายงานกระบวน
พิจารณา แตปจจุบันไดมีการนํ าเทปมาบันทึกคํ าพยานผานทางผูพิพากษาแทนการจด ซ่ึงวิธีการ
บันทึกเทปดวยการจับประเด็นสํ าคัญของผูพิพากษาในสวนนี้เสียเวลาคอนขางมาก ซ่ึงในปจจุบัน   
คดีสํ าคัญๆ และมีพยานมาก จํ านวนทุนทรัพยสูงพิพากษากันดวยกฎหมายใหมๆ เชน กฎหมาย     
ในสวนของทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ จํ าตองหาวิธีการสืบพยานและบันทึก         
ค ําพยานดวยวิธีการอื่นที่ทันสมัยกวา เชน ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนและระบบดังกลาวมีคาใชจายสูง
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และตองบํ ารุงรักษาเทคโนโลยีอยูตลอดเวลา อุปกรณตองนํ าเขาจากตางประเทศสงผลใหไมอาจ
กระจายเทคโนโลยีดังกลาวอยางทั่วถึง

10. การขาดงบประมาณในการอดุหนนุใหระบบการบรหิารงานในกระบวนการยตุธิรรม
ท ํางานดวยความคลองตัว การจัดงบประมาณมาดูแลดานวัตถุ เชน อาคารศาลใหมีปริมาณพอเพียง
แกปริมาณคดี ดานบุคลากรขาดงบประมาณสนับสนุนคุณภาพของบุคลากร ซ่ึงทั้งสองสวนเปน
ปญหาและอุปสรรคที่สํ าคัญอีกทางหนึ่ง

11. การขาดระบบบริหารงานยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ และการประสานงานที่ดี
ระหวางหนวยงานตางๆ ในกระบวนการยุติธรรมโดยปจจุบันการปฏิบัติงานของหนวยงานตางๆ   
ยงัปฏบิตังิานแบบตางคนตางทํ าจนมักจะเปนเหตุใหเกิดความลาชาของคดีในบางขั้นตอน

12. การขาดการศึกษาถึงความเปนไปไดในการแนะนํ าวิธีการหรือองคกร ตลอดจน
กระบวนการตางๆ เพื่อเขามามีสวนในการระงับขอพิพาทนอกศาล

13. การขาดการบริหารภายในของระบบงานศาลที่มีประสิทธิภาพ เชน การมีระบบ      
การเขยีนคํ าพิพากษาที่ส้ันกะทัดรัดไมใชเวลามาก

จากสภาพปญหาที่ไดกลาวมาแลวขางตนกอใหเกิดผลกระทบตอการบริหารงานคดีใน
ศาลฎกีาอยางรุนแรง  กลาวคือ  ศาลชั้นตน ซ่ึงรวมถึงศาลชํ านัญพิเศษตางๆ ทั่วประเทศนั้นมีจํ านวน
ประมาณไมตํ่ ากวา 150 ศาล  และคดีขอพิพาทที่เขาสูกระบวนพิจารณาของศาลนับวันยิ่งมีแนวโนม
ที่จะเพิ่มจํ านวนสูงขึ้นอันมีสาเหตุมาจากปจจัยที่ไดกลาวมาแลวขางตน โดยสถิติคดีพิพาทที่เขาสู
ศาลฎกีาในป 2535-2538  เปรียบเทียบกับป พ.ศ. 2547  เปนดังตอไปนี้ คือ

ตารางที่ 3.1  สถิติคดีในศาลฎีกา ป พ.ศ. 2535-25386

ป พ.ศ. คดีคางมา คดีรับใหม คดีเสร็จไป
2535 4,803 6,109 4,202
2536 6,710 5,928 5,656
2537 6,982 6,402 7,581
2538 5,803 8,141 9,499

                                                       
6 สํ านักงานศาลยุติธรรม ก (ม.ป.ป.). รายงานสถิติคดีประจํ าป พ.ศ. 2535-2538.
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ตารางที่ 3.2 สถิตคิดีแพงและอาญาที่อยูระหวางการพิจารณาและที่เสร็จไปของศาลฎีกา
ประจํ าป พ.ศ. 25477

ประเภทคดี คดีคางมา คดีรับใหม คดีเสร็จไป คดีเสร็จไป
รอยละ

คดคีางไป

  แพง 4,234 3,485 2,256 29.23 5,463
  เยาวชนฯ แพง 43 66 27 24.77 82
  ลมละลาย 70 83 56 36.60 97
 ลมละลาย (ฟนฟู) 191 71 164 62.60 98
  ทรัพยสิน (แพง) 293 136 84 19.58 345
  ภาษี 249 144 93 23.66 300
  แรงงาน 1,938 3,764 4,450 78.04 1,252
  อาญา 6,040 7,811 5,273 38.07 8,578
  อาญาทางการเมือง - 1 - - 1
  เยาวชน (อาญา) 104 157 62 23.75 199
  ทรัพยสินฯ (อาญา) 200 155 135 38.03 220

รวม 13,362 15,873 12,600 43.10 16,635

                                                       
7 สํ านักงานศาลยุติธรรม ข (ม.ป.ป.). รายงานสถิติคดีประจํ าป พ.ศ. 2547.
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ตารางที่ 3.3 สถิติคดีของศาลฎีกาจํ าแนกตามรายละเอียดคดีที่เสร็จไป ประจํ าป พ.ศ. 2547

ประเภทคดี ยืน แก กลับ ยอน ยกโดย
อุทธรณ
ตองหาม

ประนี
ประนอม
ยอมความ

ถอน
ฟอง

อ่ืน ๆ รวม

แพง 1,465 227 160 33 205 12 - 154 2,256
เยาวชนฯ แพง 15 5 3 - 3 - - 1 27
ลมละลาย 20 9 9 - 8 - - 10 56
ลมละลาย (ฟนฟ)ู 79 23 25 12 1 - - 24 164
ทรัพยสิน (แพง) 35 20 8 - 4 1 4 12 84
ภาษี 60 21 4 4 3 - - 1 93
แรงงาน 3,766 425 18 19 165 12 - 45 4,450
อาญา 2,452 2,194 276 14 135 - 7 194 5,272
เยาวชน (อาญา) 30 20 6 2 4 - - - 62
ทรัพยสิน (อาญา) 25 106 1 - 1 - - 3 136

รวม 7,947 3,050 510 84 529 25 11 444 12,600

ตารางที่ 3.4 การเปรียบเทียบสถิติคดีที่อยูระหวางการพิจารณาและคดีเสร็จไปของศาลฎีกา
ประจํ าป พ.ศ. 2546-2547

เดือน/ป คางมา รับใหม เสร็จไป คดีเสร็จไปรอยละ
ม.ค.-ธ.ค. 2546 9,963 14,308 10,909 44.95
ม.ค.-ธ.ค. 2547 13,362 15,873 12,600 43.10
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ตารางที่ 3.5 สถิตคิดีที่พิจารณาคดีเสร็จไป จํ าแนกตามคํ าพิพากษาและคํ าส่ังของศาลฎีกา
ประจํ าป พ.ศ. 2546-2547

เดือน/ป ยืน แก กลับ ยอน ยกโดย
อุทธรณ
ตองหาม

ประนีประนอม
ยอมความ

ถอน
ฟอง

อ่ืน ๆ รวม

ม.ค.-ธ.ค. 2546 4,146 4,246 1,028 2 1,153 4 4 326 10,909
ม.ค.-ธ.ค. 2547 7,947 3,050 510 84 529 25 11 444 12,600

ตารางที่ 3.6 จ ํานวนขอหาสูงสุด 5 อันดับ ที่ขึ้นสูการพิจารณาของศาลฎีกาจํ าแนกตามคดีแพง
และคดีอาญา ประจํ าป พ.ศ. 2547

ลํ าดับท่ี คดีแพง จํ านวน
ขอหา

รอยละของ
ขอหา
ท้ังหมด

ลํ าดับท่ี คดีอาญา จํ านวน
ขอหา

รอยละของ
ขอหา
ท้ังหมด

1 ยืม 598 12.10 1 พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ 3,328 33.90
2 คํ้ าประกัน 480 9.71 2 ความผิดตอชีวิต 1,007 10.26
3 จํ านอง 425 8.60 3 พ.ร.บ.อาวุธปน 838 8.54
4 ขับไล 374 7.57 4 ลักทรัพย 545 5.55
5 ที่ดิน 362 7.32 5 ความผิด

ตอรางกาย 332 3.38
6 อ่ืนๆ 2,704 54.70 6 อ่ืนๆ 3,766 38.37

รวม 4,943 100.00 รวม 9,816 100.00
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ตารางที่ 3.7 จ ํานวนขอหาสูงสุด 5 อันดับที่พิจารณาเสร็จไปจากศาลฎีกา จ ําแนกตามคดีแพง
และคดีอาญา ประจํ าป พ.ศ. 2547

ลํ าดับท่ี คดีแพง จํ านวน
ขอหา

รอยละของ
ขอหา
ท้ังหมด

ลํ าดับท่ี คดีอาญา จํ านวน
ขอหา

รอยละของ
ขอหา
ท้ังหมด

1 ยืม 271 10.63 1 พ.ร.บ.ยาเสพติดฯ 974 17.29
2 คํ้ าประกัน 267 10.47 2 ความผิดตอชีวิต 494 8.77
3 จํ านอง 254 9.96 3 พ.ร.บ.อาวุธปน 490 8.70
4 ขับไล 219 8.59 4 ลักทรัพย 377 6.69
5 ที่ดิน 168 6.59 5 ความผิด

ตอรางกาย
344 6.11

6 อ่ืนๆ 1,371 53.76 6 อ่ืนๆ 2,953 52.43
รวม 2,550 100.00 รวม 9,816 100.00

จากตารางสถิติคดีพิพาทที่เขาสูการพิจารณาและคดีที่พิจารณาเสร็จส้ินไปของศาลฎีกา
ทัง้คดแีพงและคดีอาญาดังกลาวขางตน  พอสรุปเปนใจความอันมีสาระสํ าคัญไดดังตอไปนี้  คือ

ในป พ.ศ. 2547 มีคดีขอพิพาทเขาสูกระบวนพิจารณาของศาลฏีกาทั้งหมดประมาณ 
15,873 คดี8  ซ่ึงสงูกวาจํ านวนคดีที่ปรากฏในชวงป พ.ศ. 2538 มากขึ้นกวาสองเทาตัว  กลาวคือ ในป
พ.ศ. 2538 ปรากฏคดีที่เขาสูการพิจารณาของศาลฎีกาเพียง 8,141 คดีเทานั้น9 ทัง้นี้ไมรวมถึงคดี      
ทีค่างพจิารณามาจากป พ.ศ.2546 ซ่ึงมคีดคีวามคางมายงัป พ.ศ. 2547 ถึง 13,362 คด ี  ทัง้นีใ้นปจจบุนั
แนวโนมของคดทีีข่ึน้สูศาลฎกีากย็งัคงปรากฏปญหาเชนนีอ้ยู10  โดยในสิน้ป พ.ศ. 2547  มคีดคีวามคาง
ทัง้ส้ินจํ านวน 16,634  คดี  ส้ินป พ.ศ. 2548  มคีดีความคางทั้งส้ิน 20,534  คดี11 และส้ินป พ.ศ. 2549 
มีคดีความคางทั้งส้ิน 24,389 คดี12 โดยในป พ.ศ. 2547 ปรากฏวามีคดีที่เสร็จสิ้นไปจากการพิจารณา

                                                       
8 ขอมูลจากตารางที่ 3.4
9 ขอมูลจากตารางที่ 3.1
10 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 190-191.
11 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 191.
12 แหลงเดิม.
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ของศาลฎกีาโดยวธีิการประนปีระนอมยอมความเพยีง 25 คด ีป พ.ศ. 2548 มคีดเีสรจ็ส้ินโดยวธีิไกลเกลีย่
ขอมูลอยางไมเปนทางการจํ านวน 30 คดี13 และสถิติลาสุดในป พ.ศ. 2549 มคีดีเสร็จสิ้นโดยวิธีการ
ไกลเกลี่ยเพียง  5  คดี  เทานั้น  ซ่ึงเปนอัตราสวนที่นอยมากเมื่อเทียบกับปริมาณที่เขาสูการพิจารณา
ของศาลฎีกาในแตละปนั้น

และจากสถิติที่ไดในป พ.ศ. 2547 ยังพบอีกวาในคดีแพงจํ านวนขอหาสูงสุดที่เขาสู   
การพิจารณาของศาลฎีกา14 5 อันดบั คิดเปนจํ านวนขอหาไดทั้งหมด 4,943 เร่ือง ไดแก

- ขอหาที่สูงที่สุดอันดับ 1 ไดแก ยืม
- ขอหาที่สูงที่สุดอันดับ 2 ไดแก คํ้ าประกัน
- ขอหาที่สูงที่สุดอันดับ 3 ไดแก จํ านอง
- ขอหาที่สูงที่สุดอันดับ 4 ไดแก ขับไล
- ขอหาที่สูงที่สุดอันดับ 5 ไดแก ที่ดิน

ขอหาทีสู่งที่สุด 5 อันดับในคดีอาญา คิดเปนจํ านวนขอหาไดทั้งหมด 9,816  เร่ือง ไดแก
- ขอหาที่สูงที่สุดอันดับ 1 ไดแก พ.ร.บ. วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คฯ
- ขอหาที่สูงที่สุดอันดับ 2 ไดแก ความผิดตอชีวิต
- ขอหาที่สูงที่สุดอันดับ 3 ไดแก ความผิดตาม พ.ร.บ. อาวุธปน
- ขอหาที่สูงที่สุดอันดับ 4 ไดแก ความผิดฐานลักทรัพย
- ขอหาที่สูงที่สุดอันดับ 5 ไดแก ความผิดตอรางกาย
คดีอาญาที่เขาสูการพิจารณาของศาลฎีกาจํ านวนสูงสุดทั้ง 5 อันดับนี้มีทั้งความผิด      

อันยอมความได  และคดคีวามผดิตอแผนดนิ ซ่ึงคูกรณไีมสามารถทีจ่ะยอมความได  และเมือ่เปรยีบเทยีบ
ฐานความผิดสูงสุดจํ านวน 5 อันดับ ทั้งในคดีแพงและคดีอาญา โดยพิจารณาจากคดีที่เขาสู          
การพจิารณาของศาลฎกีาและคดทีีเ่สรจ็สิน้ไป15 จะเหน็ไดวามเีพยีงสวนนอยทีเ่สรจ็สิน้ไปจากศาลฎกีา
เทานั้น

                                                       
13 รวบรวมจากสํ านวนประนีประนอมยอมความของศาลฎีกาที่อานคํ าพิพากษาแลว ดูรายละเอียดได

ในภาคผนวก. หนา 192-195.
14 ขอมูลจากตารางที่ 3.6
15 ขอมูลจากตารางที่ 3.6 และ 3.7
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จากเหตุผลดังกลาวขางตนทํ าใหเกิดแนวคิดในการนํ าการไกลเกลี่ยขอพิพาทมาใช     
ในการลดปญหาคดีความที่คั่งคางอยูในศาลฎีกาขึ้นอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงแนวความคิดดังกลาวไดเคยมี     
ผู ริเริ่มขึ้นมากอนหนานี้นานแลว แตก็ไมไดรับการสงเสริมกันอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน           
นายปญญา ถนอมรอด ไดมีนโยบายที่จะนํ าแนวความคิดในการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลฎีกา     
ขึน้มาใชในการลดปญหาการจดัการคดทีีค่ัง่คางอยูในศาลเกดิขึน้อกีครัง้หนึง่ ทัง้นีก้ารระงบัขอพพิาท
ดวยวธีิการไกลเกลีย่เปนวธีิการทีป่ระหยดั และเขาเปนการระงบัขอพพิาททีต่รงประเดน็ในคดทีีคู่ความ
พิพาทกันมากที่สุด เนื่องจากการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกล่ียจะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อคูกรณี
พิพาททั้งสองฝายตางตกลงยินยอมที่จะดํ าเนินการระงับขอพิพาทดวยวิธีการดังกลาวเทานั้น อีกทั้ง
ยังทํ าใหคดีเสร็จสิ้นไปจากศาลฎีกาดวยความรวดเร็ว งานวิจัยดังกลาวนี้จึงมุงเนนที่จะหาคนหา
ปญหาและอุปสรรคที่ทํ าใหการไกลเกลี่ยขอพิพาทไมไดรับความนิยม พรอมทั้งหาแนวทางแกไข
เพือ่ใหการไกลเกลีย่ขอพพิาทเปนวธีิการแกไขปญหาคดคีวามคัง่คางในศาลฎกีาไดอยางมปีระสิทธภิาพ
ยิ่งขึ้นตอไป

3.2  ประวัติของการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลฎีกา

การไกลเกลี่ยประนีประนอมยอมความในชั้นศาลเปนวิธีการหนึ่งที่จะทํ าใหลดคดี        
ที่เขาสูศาล โดยจะกอใหเกิดผลดีทั้งคูความและศาล กลาวคือ เปนการยุติขอพิพาทของคูกรณี      
โดยความสมัครใจ เปนผลใหคดีความเสร็จสิ้นไปโดยเร็ว เปนธรรม และเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน 
ทัง้ยงัประหยดัเวลาและคาใชจาย รวมทัง้ยงัชวยลดปริมาณคดขีึน้สูศาลอนัสอดคลองกบันโยบายรฐับาล
และนโยบายกระทรวงยุติธรรม

เพื่อใหมีระบบไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาทที่มีมาตรฐานเดียวกัน ศาลและ
กระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นไดดํ าเนินการศึกษาและจัดทํ ารูปแบบวิธีการไกลเกลี่ยและวิธี
ประนปีระนอมขอพพิาทส ําหรับศาลทัว่ประเทศ และส ํานกังานสงเสรมิงานตลุาการ กระทรวงยตุธิรรม
ไดจัดทํ าเอกสารเผยแพรเรื่องการไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความ จํ านวน 
10,000 ฉบบั เพือ่แจกจายไปยังศาลและหนวยงานที่เกี่ยวของ รวมทั้งจัดสัมมนาเรื่อง “กระบวนการ
ระงับขอพิพาททางแพงในปจจุบันกับการระงับขอพิพาทของสังคมไทยในอนาคต” โดยผลจาก   
การสมัมนาดงักลาว ผูเขารวมสัมมนาเหน็พองใหน ําวธีิการระงบัขอพพิาทโดยวธีิการไกลเกลีย่ขอพพิาท
มาใชกอนน ําคดขีึน้สูการพจิารณาของศาล ซ่ึงในการนีไ้ดออกหนงัสือค ําแนะน ําของประธานศาลฎกีา
เกีย่วกบัการไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความ พ.ศ. 2539 สงไปยังศาลทั่วประเทศ
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เพือ่ใชเปนแนวปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน เพื่อใหเกิดประโยชนและความเปนธรรมแกประชาชน
มากที่สุด

บรรดาศาลตางๆ ไดนํ าวิธีการไกลเกล่ียหรือประนีประนอมยอมความมาใชและไดผล
เปนที่นาพอใจ เชน ศาลฎีกา ศาลอุทธรณภาค 3 ศาลแพง ศาลแพงกรุงเทพใต ศาลแพงธนบุรี      
ศาลจงัหวดัภูเก็ต ศาลจังหวัดระนอง ศาลจังหวัดสมุทรปราการ ศาลจังหวัดมีนบุรี ฯลฯ และภายหลัง 
วิธีการดังกลาวไดถูกนํ าไปใชในศาลทั่วประเทศ เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและประโยชนสูงสุด   
แกประชาชน โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2541 กระทรวงยตุธิรรมไดจดัท ําโครงการจดัตัง้แผนกไกลเกลีย่
และประนอมขอพิพาทในศาล เพื่อขอรับการสนับสนุนทางดานงบประมาณในการไกลเกลี่ย      
และประนอมขอพิพาทใหกับศาลทั่วประเทศดวย
 เมือ่วนัที่ 1 กันยายน 2537 นายประมาณ ชันซื่อ ผูดํ ารงตํ าแหนงประธานศาลฎีกาใน
สมยันั้นไดจัดสัมมนาในหัวขอเร่ือง “การประนีประนอมยอมความในศาลสูง”16 ซ่ึงไดใหหลักการ
และเหตุผลในการสัมมนาครั้งนั้นดังตอไปนี้

ในหลายๆ  ปทีผ่านมา  คดคีวามทีข่ึน้สูศาลฎกีามจี ํานวนเพิม่ขึน้เรือ่ยๆ ในอตัราทีม่ากกวา
อัตราเพิ่มของจํ านวนผูพิพากษา ทั้งยังมีคดีจํ านวนไมนอยที่แมศาลฎีกาจะไดมีคํ าพิพากษาไปแลว  
คูความยงัตองไปฟองรองในชัน้บงัคบัคดกีนัอกี ท ําใหศาลฎกีาตองพจิารณาพพิากษาคดเีรือ่งเดยีวกนั
หลายครั้งหลายหน ทางแกไขปญหาเรื่องคดีที่มีจํ านวนเพิ่มขึ้นของ ศาลฎีกาเทาที่ผานมาไดใชวิธี
การเพิ่มจํ านวนผูพิพากษาตามจํ านวนคดี แตการเพิ่มจํ านวนผูพิพากษาในบางปก็ไมสามารถทํ าได
เพราะผูพิพากษาใหมผานการสอบคัดเลือกเขามาไดนอย การเพิ่มจํ านวนผูพิพากษาในศาลฎีกาจะ
เปนการกระทบอัตรากํ าลังผูพิพากษาในศาลลาง ซ่ึงตองเผชิญภาวะจํ านวนคดีความที่มากขึ้นเรื่อยๆ 
ไมแพศาลสงู จงึนาจะหาวธีิการทีจ่ะท ําใหคดใีนศาลฎกีาเสรจ็ไดมากขึน้โดยไมตองเพิม่จ ํานวนผูพพิากษา  
ซ่ึงเมื่อไดปรึกษากับที่ปรึกษาของศาลฎีกาในยุคนั้นและผูพิพากษาที่รับราชการในศาลฎีกาหลายๆ  
ทานแลว ไดมีความเห็นวา ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 20 ไดใหอํ านาจศาล
เปรยีบเทยีบใหคูความไดตกลงกนัหรอืประนปีระนอมยอมความกนัในขอพพิาทไมวาการพจิารณาคดี
จะไดด ําเนนิไปแลวเพยีงใด จงึนาจะอาศยักฎหมายมาตราดงักลาวจดัใหมกีารประนปีระนอมยอมความ
ในศาลฎกีา เพือ่ท ําใหคดเีสรจ็ส ํานวนไปไดโดยไมจ ําเปนตองเพิม่จ ํานวนผูพพิากษา ทัง้จะเปนการแกไข
ปญหาคดซ้ํี าซอนในชัน้บงัคบัคดตีามทีก่ลาวมาแลว  อีกทัง้เมือ่คูความหรอืผูเกีย่วของในคดนีัน้หมดไป  
และเปนการท ําใหเกดิความรูสึกทีด่ตีอกนัดวย อันยอมท ําใหเกดิความสงบสขุในบานเมอืงมากยิง่ขึน้ดวย

                                                       
16 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 234.
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จนกระทั่งในที่สุดก็มีการนํ าเอาระบบการไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอม
ยอมความในศาลมาใชอยางเปนรูปธรรม  ซ่ึงมีขั้นตอนพัฒนาการดังตอไปนี้

1. วันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 ศาลแพงไดออก “ระเบียบศาลแพงวาดวยการไกลเกลี่ย
เพือ่ยงัใหเกิดการประนีประนอมยอมความ พ.ศ. 2537” เพือ่ใชบังคับและดํ าเนินการไกลเกลี่ยตั้งแต
บดันั้นและศาลอื่นๆ ไดดํ าเนินการตอมา

2. วันที่ 29 พฤษภาคม 2538 กระทรวงยุติธรรมในขณะนั้นมีหนังสือถึงศาลตางๆ     
แจงวามีโครงการรวมมือกับศาลในการยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความ พรอมทั้งสงเอกสาร
แสดงรูปแบบของการไกล เกลี่ยหรือประนอมขอพิพาทในศาลและเอกสารที่ เกี่ยวของใจ           
ความวากระทรวงยุติธรรมไดจัดใหมีโครงการรวมมือกับศาลในการยังใหเกิดการประนีประนอม
ยอมความในศาลขึ้น โดยก ําหนดใหมีรูปแบบและตัวอยางของการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาท
ดังกลาว กับจัดใหมีการอบรมสัมมนาแกผูพิพากษาและเจาหนาที่ธุรการเพื่อใหเขาใจงานไกลเกลี่ย
หรือประนอมขอพิพาท เพื่อพัฒนารูปแบบการไกลเกลี่ยหรือประนอมขอพิพาทใหเปนระบบและ
อยูในแนวเดียวกันทั่วราชอาณาจักร โดยตอนทายของหนังสือดังกลาวไดแจงวา หากศาลใด
ประสงคจะใหกระทรวงยุติธรรมโดยสํ านักงานสงเสริมตุลาการสนับสนุนการดํ าเนินการในเรื่องนี้
ทั้งในดานขอมูลหรือวัสดุอุปกรณก็ใหแจงใหทราบ ซ่ึงปรากฏวามีศาลตางๆ หลายศาลไดขอความ
สนบัสนนุจากกระทรวงยุติธรรมและสรางระบบไกลเกลี่ยขึ้นในศาลนั้นๆ

3. มีโครงการไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความในศาลฎีกา          
และด ําเนินการไกลเกลี่ยคดีที่อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา

4. มีโครงการไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความในศาลอุทธรณ    
และศาลอุทธรณภาค และดํ าเนินการไกลเกล่ียคดีที่อยูระหวางพิจารณาของศาลอุทธรณและศาล
อุทธรณภาค

5. วนัที ่29 มนีาคม 2539 ประธานศาลฎกีา โดยนายประมาณ ชันซือ่ ไดออก “ค ําแนะน ํา
ของประธานศาลฎีกาเกี่ยวกับการไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความ พ.ศ. 2539”17  
เพือ่เปนแนวทางใหผูพิพากษาปฏิบัติ  มเีนื้อหาดังนี้  คือ

                                                       
17 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 173.
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ใหผูพพิากษาพยายามด ําเนนิการใหคูความไดตกลงหรอืประนปีระนอมยอมความกนั
ในขอพพิาทที่เกิดขึ้นตามที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 19 และ มาตรา 20 ให
อํ านาจไว  ประธานศาลฎีกาโดยอาศัยอํ านาจตามบทบัญญัติแหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 1 
วรรคสาม จงึออกค ําแนะนํ าเพื่อใหผูพิพากษาใชเปนแนวทางในการไกลเกลี่ยหรือมีคํ าส่ัง เพื่อยังให
เกดิการตกลงหรือการประนีประนอมยอมความกันระหวางคูความ  ดังตอไปนี้

(1) กรณีที่ผูพิพากษาผูรับผิดชอบ เหน็วาคดีที่รับผิดชอบอยูมีหนทางที่จะตกลงกัน
ไดกใ็หด ําเนนิการไกลเกลีย่เพือ่ใหคูความไดตกลงหรอืประนปีระนอมยอมความกนัในคดทีีพ่พิาทนัน้

(2) ในคดีที่ไมอาจดํ าเนินการไกลเกลี่ยไดภายหลังจากที่ไดมีการชี้สองสถานแลว  
ขอพิพาทใดทีเ่ปนปญหาขอเทจ็จรงิ ซ่ึงสมควรใชความรูความสามารถพเิศษของผูเชีย่วชาญเฉพาะสาขา  
กใ็หผูพพิากษาผูรับผิดชอบพจิารณาน ําบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเกี่ยวกับ
อนุญาโตตุลาการในศาลมาใชตามควรแกกรณี เพื่อใหอนุญาโตตุลาการที่ไดรับการแตงตั้งชี้ขาด   
ในประเดน็ทีเ่ปนปญหาดงักลาวกอน ทัง้นีอ้าจประสานงานกบัส ํานกังานอนญุาโตตลุาการกระทรวงยตุธิรรม  
ใหเปนผูดูแลรับผิดชอบการดํ าเนินการในชั้นอนุญาโตตุลาการก็ได

(3) ในกรณีที่ดํ าเนินการไกลเกลี่ยแลว คู ความไมอาจตกลงประนีประนอม          
ยอมความกนัได หากผูพิพากษาผูรับผิดชอบเห็นวาตนไมสมควรที่จะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นตอไป  
เนือ่งจากไดรับทราบขอเทจ็จรงิตางๆ นอกส ํานวนจากคูความในขณะท ําการไกลเกลีย่  หรือดวยเหตอ่ืุนใด
ก็ใหพิจารณาถอนตัวจากการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นได เวนแตคูกรณีทั้งสองฝายยังคงประสงค   
ใหผูพิพากษาผูรับผิดชอบดํ าเนินการพิจารณาพิพากษาตอไป

(4) ในการไกลเกล่ียเพื่อยังใหเกิดการตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันนั้น           
ผูไกลเกล่ียอาจดํ าเนินการไกลเกลี่ยในหองรับรองซึ่งจัดไวเปนพิเศษสํ าหรับการดํ าเนินการไกลเกลี่ย
ในศาลนั้นๆ โดยผูพิพากษาผูรับผิดชอบและทนายความไมจํ าตองสวมเสื้อครุย และการไกลเกลี่ย
อาจมีรูปแบบแตกตางไปจากการพิจารณาคดีโดยทั่วไปก็ได ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสราง
บรรยากาศของความเปนมิตรระหวางคูความอันจะสามารถทํ าใหคูความตกลงประนีประนอมกัน
ไดงายยิ่งขึ้น

(5) ผูพพิากษาผูรับผิดชอบอาจพิจารณาคืนคาขึ้นศาลในกรณีพิเศษ สํ าหรับคูกรณี   
ทีส่ามารถตกลงประนีประนอมกันไดโดยรวดเร็ว
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ในสมัยนายประมาณ ชันซื่อ เปนประธานศาลฎีกานี้ไดมีการจัดตั้งแผนกคดี
ประนปีระนอมยอมความในศาลฎกีาขึน้อยางเปนรปูธรรม โดยไดออกระเบยีบวาดวยการประนปีระนอม
ยอมความในศาลฎีกาขึ้น18 มีเนื้อหาดังตอไปนี้  คือ

(1) ใหมผูีพพิากษาศาลฎกีาทีม่คีวามรูความสามารถในการไกลเกลีย่ซ่ึงประธานศาลฎกีา
แตงตัง้อยางนอย 15 คน และใหมผูีชวยผูพพิากษาศาลฎกีาเพือ่ชวยงานคดแีละท ําหนาทีเ่ปนเลขานกุาร
ขององคคณะผูพพิากษาศาลฎกีาอยางนอย  5 คน กบัใหมหีนวยงานธรุการในศาลฎกีาเกดิขึน้ มช่ืีอวา  
งานประนปีระนอม ซ่ึงประกอบดวยนติกิรและเจาหนาทีธุ่รการตามจ ํานวนทีเ่หมาะสมเพือ่ปฏิบตังิาน
ธุรการคดี ซ่ึงคดีที่สามารถดํ าเนินการประนีประนอมยอมความในศาลฎีกา ไดแก คดีแพงทุกคดี  
และคดีอาญาในความผิดอันยอมความได

(2) เมือ่ศาลฎกีาไดรับส ํานวนคดจีากศาลชัน้ตน และไดด ําเนนิการดานธรุการเสรจ็แลว  
ใหสงสํ านวนคดไีปยงังานประนปีระนอมเพือ่ด ําเนนิการออกหนงัสือถึงคูความเพือ่สอบถามความประสงค
ในการประนปีระนอมยอมความ ตามแบบ ป.น.119 โดยใหแนบหนงัสอืแจงความประสงคจากคูความ
ตามแบบ ป.น.220 ไปดวย

(3) ใหนติกิรงานประนีประนอมจัดทํ าสํ านวนประนีประนอมขึ้น
(4) เมือ่นติกิรจดัท ําส ํานวนประนปีระนอมเสรจ็แลว ใหเสนอผูชวยผูพพิากษาศาลฎกีา

ด ําเนินการบันทึกขอมูลเพื่อการไกลเกลี่ย
(5) เมือ่ผูชวยผูพพิากษาศาลฎกีาด ําเนนิการบนัทกึขอมลูเพื่อการไกลเกลี่ยเสร็จแลว  

ใหเสนอสํ านวนคดีประนีประนอมตอเลขานุการศาลฎีกาเพื่อเสนอประธานศาลฎีกาจายสํ านวนให
ผูพพิากษาศาลฎีกาดํ าเนินการไกลเกลี่ยตอไป

(6) ผูพิพากษาศาลฎีกาจะกํ าหนดวันนัดประนีประนอมและสั่งใหออกหนังสือ     
นดัประนีประนอมสงใหแกคูความ  เปนตน

ตอมาในสมัยของนายศักดา โมกขมรรคกุล ดํ ารงตํ าแหนงเปนประธานศาลฎีกา  
ตอจากนายประมาณ ชันซือ่ ไมพบขอมลูอันเปนเอกสารทีเ่กีย่วของกบัการสงเสรมิใหมกีารไกลเกลีย่
ขอพพิาทในศาลฎกีา แตปรากฏขอมลูจากการใหสัมภาษณของนติกิรผูท ําหนาทีไ่กลเกล่ียในศาลฎกีาวา  
ในสมัยดังกลาวนี้ไดมีการเรงรัดคดีเกิดขึ้นและจัดใหมีการนํ าการไกลเกลี่ยมาใชอยางเปนรูปธรรม  
ทีสุ่ด ทัง้นีอ้าจเปนเพราะในยคุของนายประมาณ  ชันซือ่  ไดวางระเบยีบและแนวทางไวอยางชดัเจนแลว    

                                                       
18 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 200.
19 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 204.
20 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 206.
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ซ่ึงนายศักดา โมกขมรรคกุล มีนโยบายในการเรงรัดคดีใหเสร็จไปดวยความรวดเร็วเปนงานหลัก   
ทีพ่ยายามหาทางแกไข  เรงรัด  กํ ากับดูแลใกลชิดตลอดมา  ซ่ึงทํ าใหศาลฎีกาในยุคดังกลาวสามารถ
ลดปริมาณคดีที่คั่งคางลงไดมาก จนถึงส้ินเดือนกรกฎาคม 2541 คงมีคดีคางอยูในศาลฎีกาเพียง
ประมาณ 870 คดีเทานั้น21 ซ่ึงเกือบทั้งหมดเปนคดีที่เพิ่งฎีกาขึ้นมาในชวงเดือนพฤษภาคม หรือ
มถุินายน 2541 ทั้งนี้เพราะโดยเฉลี่ยแลวมีคดีที่ขึ้นมาสูศาลฎีกาประมาณเดือนละ 650 คดี ในยุคนี้
ศาลฎกีาจงึสามารถก ําหนดเปาหมายไดวา คดทีีข่ึน้มาสูศาลฎกีาจะพยายามเรงรดัใหเสรจ็ภายใน 4 เดอืน
นบัแตคดดีงักลาวมาถงึศาลฎกีา และในทางปฏบิตัปิระมาณ รอยละ 99 ขึน้ไปจะเสรจ็ภายใน 4 เดอืน
ตามที่ไดกํ าหนดไว

หลังจากยุคนายศักดา โมกขมรรคกุล เปนประธานศาลฎีกา ผูวิจัยไมพบขอมูล
ตลอดจนแนวนโยบายใดๆ ที่เกี่ยวกับงานไกลเกลี่ยอีก ทัง้นีเ้นื่องจากประธานศาลฎีกาในยุคถัดมา   
มิไดมีนโยบายสงเสริมการไกลเกลี่ยใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม แตพอจะทราบไดวายังคงมีงาน
ไกลเกลี่ยขอพิพาทดํ าเนินการอยูตลอดมา ซ่ึงจากหลักฐานที่พบคือรายงานสถิติคดีแพงและคดีอาญา
ทีอ่ยูระหวางการพจิารณาและทีเ่สรจ็ส้ินไปจากศาลฎกีาประจ ําป พ.ศ. 254722 ไดระบแุตเพยีงตวัเลข  
ของคดทีีศ่าลฎกีาท ําการไกลเกล่ียสํ าเรจ็เพยีงแคนัน้ ตอมาจนกระทัง่ถึงยคุสมยัของนายอรรถนติิ ดษิฐอ ํานาจ  
ด ํารงต ําแหนงเปนประธานศาลฎกีาในชวงป พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2546 ไดมแีนวความคดิในการบรหิารงาน
ศาลยุติธรรมของนายอรรถนิติ ดิษฐอํ านาจ ป พ.ศ. 254623 ซ่ึงกลาวถึงการไกลเกลี่ยไวในหัวขอเร่ือง
การพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมเพื่อการอํ านวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ   
ไวในขอ 4 มใีจความวา “ใหมกีารสงเสรมิมาตรการระงบัขอพพิาทดวยวธีิการไกลเกลีย่ประนปีระนอม  
และอนุญาโตตุลาการใหสามารถสนับสนุนงานคดีไดอยางเปนรูปธรรม โดยใหประชาชนเขามา     
มีสวนรวม” ซ่ึงนายอรรถนิติ ดิษฐอํ านาจไดกลาวถึงการดํ าเนินการตามหลักการบริหารงานยุติธรรม
ตามแนวความคิดในการบริหารงานศาลยุติธรรมของตนเองไวดังนี้ คือ ในเรื่องมาตรฐานของ      
การปฏิบัติงานของผูบริหารงานศาล24 ไดจดัใหมีการบริหารงานจัดการคดีโดยศึกษาจากการบริหาร
งานคดีในประเทศสิงคโปร ซ่ึงมีแนวความคิดในการลดคดีที่คางพิจารณาอยูในศาลสูงจํ านวนมาก 
ดงันี ้ คอื ศาลสงูในประเทศสงิคโปรไดมแีนวความคดิในการทีจ่ะลดคดคีวามทีค่ัง่คางลง โดยเริม่จาก
การลดระยะเวลาที่ใชในการพิจารณาคดีในศาลสูง ซ่ึงเดิมใชระยะเวลาในการพิจารณาคดี 2-3 ป       
กใ็หลดลงมาเหลือเพียงแค 1 ป  อีกทั้งไดมีการสงเจาหนาที่ธุรการจํ านวน 30 คน ไปศึกษาวิธีการ
                                                       

21 สํ านักงานศาลยุติธรรม ค (2541, กันยายน). วารสารยุติธรรม. หนา 47.
22 ดูรายละเอียดไดในตารางที่ 3.5.
23 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 209.
24 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 212-213.
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ไกลเกล่ียขอพิพาทที่ Harvard Law School ซ่ึงเปนโครงการอบรมพิเศษที่ฝกความเชี่ยวชาญใน
กระบวนการไกลเกลี่ย แลวนํ ากลับมาตั้งศูนยไกลเกล่ียในประเทศ อีกทั้งยังหาแนวทางที่จะใช      
ลดประมาณคดทีีค่ัง่คางในศาลสงูโดยวธีิการอืน่ๆ อีก  อาทเิชน  ใหน ําผูพพิากษาศาลอทุธรณไปชวยงาน
ในศาลสงู และในศาลอทุธรณกใ็หน ําผูพพิากษาศาลชัน้ตนมาชวยงานคดตีามล ําดบั และแกบทบญัญตัิ
ของกฎหมายในเรื่องสิทธิในการอุทธรณและฎีกาโดยจํ ากัดสิทธิในการอุทธรณลงเหลือเพียงแคให       
มกีารอทุธรณจากศาลแขวงไปยงัศาลจงัหวดั และจากศาลจงัหวดัใหอุทธรณไปยงัศาลอทุธรณเทานัน้

ในสมยัทีน่ายศภุชัย ภูงาม ด ํารงต ําแหนงประธานศาลฎกีาในชวงป พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547
ไดกลาวถึงเปาหมายการบริหารงานในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมเพือ่อํ านวย
ความยุติธรรมแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ25 ไวในขอ 3 คือ ใหมีการสงเสริมพัฒนาระบบและ
กระบวนการไกลเกลี่ยและอนุญาโตตุลาการใหมีประสิทธิภาพ และใหศาลนํ าไปใชเปนมาตรการ
ระงบัขอพพิาททีสํ่ าคญัในการสนบัสนนุการพจิารณาคดตีอเนือ่งและลดประมาณคดไีดอยางเปนรูปธรรม
รวมถึงการศึกษาความเปนไปไดของการนํ ากระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีอ่ืนมาบังคับใช      
แตเมือ่พจิารณาจากสถิติคดีที่เสร็จสิ้นการพิจารณาในศาลฎีกาดวยวิธีการไกลเกลี่ยแลวพบวา ในสมยั
ของนายศภุชัย  ภูงาม กม็ไิดมกีารสงเสรมิใหมกีารระงบัขอพพิาทดวยวธีิการไกลเกล่ียขึน้อยางจรงิจงั
แตอยางใด

ตอมาในชวงป พ.ศ. 2548  ซ่ึงเปนชวงที่นายชาญชัย  ลิขิตจิตถะ  ดํ ารงตํ าแหนงเปน
ประธานศาลฎกีา ไดวางเปาหมายการบรหิารงานยตุธิรรมไวในขอ 1 และ ขอ 3 ของงานดานการพฒันา  
การอํ านวยความยุติธรรมที่เที่ยงธรรมและรวดเร็ว26 ไวดังนี้ คือ ใหมีการสานตอการพัฒนาระบบ
การบรหิารจดัการงานพจิารณาพพิากษาคดใีหมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการตดิตามและแกไข
ปญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงานในศาลที่จัดวางระบบศูนยนัดความ และระบบกอนวันนัด อาทิ              
การน ําโปรแกรมคอมพิวเตอรมาสนับสนุนการวางระบบเชื่อมโยงการนัดความระหวางผูพิพากษา    
ทีน่ัง่พิจารณาคดีกับศูนยนัดความ การยนระยะเวลารอการพิจารณาคดี การเรงรัดคดีที่จํ าเลยตองขัง 
และการจดัอัตราก ําลังขาราชการตลุาการใหสอดคลองกบัปรมิาณคดี และสงเสรมิกระบวนการไกลเกลีย่
ขอพิพาท และอนุญาโตตุลาการในศาลใหเปนวิธีการระงับขอพิพาทควบคูกับการพิจารณาคดีได
อยางแทจริง ใหความสํ าคัญกับภาคประชาชนในการทํ าหนาที่เปนผูประนีประนอมของศาล       
และพฒันาความรูความเชีย่วชาญเฉพาะดานเพือ่รองรบัคดทีีม่คีวามซบัซอนยุงยาก รวมทัง้พฒันาบทบาท
ศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทศาลในการสนับสนุนงานไกลเกล่ียขอพิพาทและอนุญาโตตุลาการในศาล 

                                                       
25 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 220.
26 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 223.
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และการเผยแพรความรูใหแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ และจากนโยบายการบริหารงาน
ศาลยตุธิรรมในดานการพฒันาการอ ํานวยความยตุธิรรมทีเ่ทีย่งธรรม  เหมาะสม  รวดเรว็ ทัว่ถึง และเสมอภาค    
ในขอ 427 กลาวไววา ในเรื่องการสงเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีในศาลชั้นตน           
ดวยการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบไกลเกล่ียประนีประนอมใหเปนที่ยอมรับของประชาชนควบคู
กบัการด ําเนนิคดปีกตโิดยใหความส ําคญักบัการพัฒนาศักยภาพของผูไกลเกลี่ยหรือผูประนีประนอม
ประจํ าศาล  สนับสนุนใหมีการไกลเกลี่ยทั้งชวงเวลากอนถึงวันนัดพิจารณาของศาล และในระหวาง
พจิารณาของศาล เสรมิสรางความเขมแขง็ใหศนูยไกลเกลีย่ประจ ําศาลยตุธิรรมตางๆ ประชาสมัพนัธ    
ผลการดํ าเนินการและประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการไกลเกลี่ย สรางแรงจูงใจใหแก
บุคลากรของศาลเพื่อใหเกิดการแขงขันในการพัฒนาระบบและวิธีการไกลเกลี่ยใหมีประสิทธิภาพ
และลดปรมิาณคดไีดอยางเปนรูปธรรมมากยิง่ขึน้ รวมทัง้สนบัสนนุใหสํ านกัระงบัขอพพิาทเปนหนวยงาน
ผู  เชี่ยวชาญในการเผยแพร ความรู และการใหบริการด านอนุญาโตตุลาการและไกลเกลี่ย
ประนีประนอมไดอยางแทจริง

ทั้งนี้จากประสบการณที่ผู วิจัยไดปฏิบัติงานในศาลฎีกา เห็นวาเปาหมายของ     
นายชาญชยั ลิขติจติถะ มนีโยบายมุงเนนการบรหิารงานคดไีปยงัศาลลางเปนสวนใหญ แตกไ็ดมไิด   
ลดละที่จะคนหาแนวทางที่จะนํ ามาใชแกไขปญหาคดีความที่คั่งคางในศาลฎีกาดวย โดยในสมัยที่
นายชาญชัยดํ ารงตํ าแหนงเปนประธานศาลฎีกาไดมีการนํ ารองใหมีนิติกรพิเศษขึ้นมายกรางในคดี   
ทีไ่มซับซอนยุงยาก ซ่ึงเมือ่นติกิรดงักลาวยกรางเสรจ็กจ็ะเสนอผูชวยผูพพิากษาศาลฎกีาท ําการตรวจราง  
และผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกาก็จะเสนอสํ านวนคดีดังกลาวไปยังผูพิพากษาศาลฎีกาเจาของสํ านวน
ทํ าการตรวจรางและมีคํ าพิพากษาตอไป ซ่ึงโครงการนํ ารองดังกลาวเปนผลสํ าเร็จและเปนที่พอใจ
ในระดับหนึ่งแตก็มิไดทํ าใหปญหาคดีความที่คั่งคางอยู ในศาลฎีกาหมดไปจากศาลเสียทีเดียว      
โดยทัง้นีใ้นสมยัของนายชาญชยั ลิขติจติถะ นีก้ม็ไิดมนีโยบายสนบัสนนุหรอืสงเสรมิใหมกีารระงบั      
ขอพพิาทในศาลฎีกาดวยวิธีการไกลเกลี่ยใหเปนรูปธรรมดังเชนที่เกิดขึ้นในสมัยของนายประมาณ     
ชันซื่อ แตอยางใด

ตอมาในยุคของนายปญญา ถนอมรอด ซ่ึงดํ ารงตํ าแหนงเปนประธานศาลฎีกา    
คนปจจบุนัไดมนีโยบายการบรหิารงานยตุธิรรมในสวนทีเ่กีย่วกบังานดานการพฒันาองคกรและบคุคล
ภายในองคกรไวในขอที่ 2.1.3 ในสวนที่เกี่ยวกับการอํ านวยความยุติธรรม28 ไววา “ใหมีมาตรการ   
ที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมการเรงรัดการพิจารณาพิพากษาคดีในแตละชั้นศาลใหแลวเสร็จโดยเร็ว   

                                                       
27 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 228.
28 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 232.
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และเปนธรรมเพื่ออํ านวยความยุติธรรมและสรางความสงบสุขใหแกสังคมประชาชนโดยเร็ว”    
และจากนโยบาย “ยุติธรรมนํ าสู ความสมานฉันท: ทางเลือกระบบอํ านวยความยุติธรรม”29          
ของประธานศาลฎีกาคนปจจุบัน ไดกํ าหนดแนวนโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรมไววา          
“ยุติธรรมนํ าสูความสมานฉันท” เนือ่งจากความยุติธรรมเปนปจจัยพื้นฐานที่สํ าคัญในการนํ ามา    ซ่ึง
ความสงบเรยีบรอยและสมานฉนัทในสงัคมไทย โดยเฉพาะอยางยิง่การพฒันาระบบการระงบัขอพพิาท
ทางเลือกของศาลยุติธรรม

สํ านกัระงบัขอพพิาทเปนหนวยงานในสงักดัส ํานกังานศาลยตุธิรรมทีไ่ดรับการยอมรบั
และเปนทีรู่จกัของคนทัว่ไปส ําหรับเปนทางเลอืกในการระงบัขอพพิาท ไมวาโดยการอนญุาโตตลุาการ
หรือการไกลเกลี่ยขอพิพาท การไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลยุติธรรมไมใชเร่ืองใหมในยุคสมัยนี้    
โดยไดมีการริเร่ิมและดํ าเนินการมาตั้งแตป พ.ศ. 2537 เปนตนมา ศาลยุติธรรมมีความตื่นตัวมาก   
ในเรื่องของการไกลเกลี่ยขอพิพาท และไดมีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานไกลเกลี่ยในศาล  
โดยจดัตัง้หองไกลเกล่ียข้ึนในศาลทกุศาลทัว่ประเทศ และไดจดัอบรมบคุคลภายนอกเปนผูประนปีระนอม
ประจํ าศาล ทํ าหนาที่เปนผูไกลเกลี่ยขอพิพาททั้งในศาลและนอกศาล ผูพิพากษาทั้งหลายก็ไดให
ความรวมมือกันพัฒนาและสรางระบบไกลเกลี่ย โดยแยกออกจากการพิจารณาคดีตามปกติ ซ่ึงก็มี
ทัง้คดทีีม่ทีนุทรพัยสูง หรือเปนคดขีองบคุคลทีม่ช่ืีอเสยีงเปนทีรู่จกัของคนในสงัคม รวมทัง้คดทีีป่ระชาชน
ตางไดใหความสนใจ คูความตางก็ไดประโยชนจากการไกลเกลี่ยกันอยางเต็มที่ ไมวาจะเปนเรื่อง
การประหยัดเวลา และคาใชจายในการดํ าเนินคดี โดยเฉพาะอยางยิ่งผลที่ไดรับจากการไกลเกล่ีย     
ที่ประสบความสํ าเร็จ กค็อืคูความสามารถที่จะเปนมิตรตอกัน หรือสามารถที่จะดํ าเนินธุรกิจดวยกัน
ตอไปได  และพงึพอใจกับผลของคดีที่ไดรับในการไกลเกลี่ย

นายปญญา ถนอมรอด ประธานศาลฎีกาคนปจจุบันไดกํ าหนดนโยบายในดาน  
การอํ านวยความยุติธรรมโดยสงเสริมพัฒนาระบบการอํ านวยความยุติธรรมทางเลือกเพื่อสนับสนุน
การระงบัขอพพิาทดวยหลักความสมานฉนัทและสันตวิธีิอันไดแก การอนญุาโตตลุาการ ระบบไกลเกล่ีย
ประนอมขอพิพาททั้งในศาลและนอกศาล ผูที่มีบทบาทในการไกลเกลี่ยขอพิพาท ประกอบดวย 
บคุคล 3 กลุม  คือ  กลุมแรกไดแก  ผูบริหารศาล  ไมวาจะเปนผูพิพากษาหัวหนาศาล  อธิบดี  หรือ
ประธานศาลตางๆ โดยทานเหลานี้จะตองพิจารณาและนํ าระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทไปใชให
เปนรูปธรรมเกิดขึ้น เนื่องจากมีประโยชนอยางยิ่งในการลดปญหาคดีความคั่งคางพิจารณาในศาล
ซ่ึงนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้น ถือวาเปนหนาที่ของศาลยุติธรรมที่จะแกไขปญหาเหลานี้และ

                                                       
29 ศาลยุติธรรม ง (2550). นโยบายประธานศาลฎีกา “ยุติธรรมนํ าสูความสมานฉันท”: ทางเลือกระบบ

อํ านวยความยุติธรรม. จาก http//www.judiciary.go.th/supremepolicy.php
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ไดใหความส ําคญัมาโดยตลอด บคุคลกลุมทีส่อง ไดแก ผูพพิากษา แมวาในปจจบุนัจะมผูีประนปีระนอม
ทีเ่ปนบคุคลภายนอกมาชวยเหลือในการไกลเกล่ียขอพพิาท แตบทบาทของผูพพิากษาทีม่ตีอการไกลเกลีย่
กย็งัคงมคีวามส ําคญัอยางมากเชนกนั เนือ่งจากผูพพิากษาลวนแตเปนผูมปีระสบการณในการพจิารณา
พพิากษาคด ี ยอมตองเขาใจในประเด็นขอพิพาทตางๆ ที่เกี่ยวของในคดีแตละประเภทไดเปนอยางดี  
พรอมกับมีความสามารถในการเสนอทางออกที่ดีใหแกคูความได ซ่ึงคูความก็ใหความเชื่อถือ       
ในตวัผูพิพากษาในฐานะที่เปนผูที่มีความยุติธรรม ซ่ือสัตยสุจริตและมีความเปนกลาง สํ าหรับบุคคล
กลุมทีส่าม ไดแก ผูประนปีระนอมซึง่เปนบคุคลภายนอกซึง่ไดเสียสละทัง้เวลาและแรงกายมารวมงาน
กับศาลยุติธรรมในการอํ านวยความยุติธรรมใหแกประชาชนในอีกรูปแบบหนึ่ง อยางไรก็ตาม     
การไกลเกลี่ยขอพิพาทมีความเปนศาสตรและเปนศิลปอยูรวมกันในตัวของมันเอง  ดังนั้นการเรียนรู
ในเรือ่งดังกลาวจากทางทฤษฎีและจากประสบการณ ถือวาเปนสิ่งสํ าคัญในการพัฒนาความสามารถ
ในการไกลเกลี่ยของผูประนีประนอม การรักษาจริยธรรมไมวาในเรื่องของการวางตัวเปนกลาง  
การรกัษาความลบัของคูความ จะชวยใหผูประนปีระนอมจากภายนอกไดรับการยอมรบันบัถือจากคูความ
และปฏบิตังิานไดอยางมปีระสิทธภิาพมากยิง่ขึน้ และในปจจบุนันีป้ระธานศาลฎกีากย็งัไดมกีารวางแผน
และด ําเนนิการในการจดัใหมศีนูยไกลเกล่ียขอพพิาทใหเกดิขึน้ในศาลฎกีาอยางเปนรูปธรรม เพือ่น ํามาใช
ในการลดคดีความที่คั่งคางอยูในศาลฎีกาใหเปนผลสํ าเร็จอีกดวยซ่ึงนาจะเปนผลสํ าเร็จในเร็ววันนี้

3.3  ระบบงานและกระบวนการนํ าสํ านวนคดีความที่ขึ้นสูศาลฎีกาไปยังงานไกลเกล่ีย

คดทีีจ่ะขึน้สูศาลฎกีาไดนัน้ตองเปนคดทีีศ่าลอทุธรณพพิากษาหรอืมคี ําสัง่แลว และคูความ
ยื่นฎีกาคํ าพิพากษาหรือคํ าส่ังนั้นตอศาลฎีกา เวนแตจะมีกฎหมายบัญญัติวาคํ าพิพากษาหรือคํ าส่ัง
ของศาลอทุธรณเปนทีสุ่ด หรือคดทีีจ่ะอทุธรณจากศาลชัน้ตนโดยตรงไปยงัศาลฎกีา เชน คดภีาษอีากร
ซ่ึงอุทธรณจากศาลภาษีอากรโดยตรงไปยังศาลฎีกา คดีแรงงาน หรือคดีตามประมวลกฎหมายวิธี
พจิารณาความแพง มาตรา 223 ทว ิ อุทธรณเฉพาะขอกฎหมายโดยตรงตอศาลฎกีา คอื เมือ่ศาลอทุธรณ  
ไดพิพากษาหรือมีคํ าสั่งแลว คํ าพิพากษาหรือคํ าสั่งของศาลอุทธรณนั้นอาจถูกคัดคานตอไป

การคัดคานคํ าพิพากษาหรือคํ าสั่งของศาลอุทธรณ คือ ฎีกา แตการฎีกาตองอยูใน
ขอบเขตที่กฎหมายกํ าหนดไว มิใชวาจะฎีกาไดทุกเรื่องทุกรายไป การฎีกาจะเริ่มเมื่อศาลชั้นตน     
ไดอานค ําพพิากษาหรอืค ําสัง่ศาลอทุธรณใหคูความฟงแลว คูความฝายทีป่ระสงคจะฎกีาจะตองยืน่ฎกีา
ตอศาลชัน้ตนภายในก ําหนด 1 เดอืน นบัแตวนัทีอ่านค ําพพิากษาหรอืคํ าสัง่ หรือถือวาไดอานค ําพพิากษา
หรือค ําสัง่นัน้แลว ถาเปนคดแีพงตองวางเงนิคาธรรมเนยีมทีต่องช ําระแกอีกฝายหนึง่ตอศาลพรอมฎกีา
(ยกเวนคดอีาญา) ซ่ึงศาลชั้นตนก็จะตรวจดูวาคดีตองหามฎีกาหรือไม ถาคดีตองหามฎีกา ศาลชั้นตน
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กจ็ะสัง่ไมรับฎกีา ผูฎกีาจะตองอทุธรณค ําสัง่ไมรับฎกีา โดยท ําเปนค ํารองยืน่ตอศาลชัน้ตนภายใน 15 วนั
เพือ่ศาลชั้นตนจะไดสงมาใหศาลฎีกาพิจารณาสั่ง

ถาศาลชัน้ตนสัง่รับฎกีากใ็หสงส ําเนาฎกีาใหอีกฝายหนึง่แกภายใน 15 วนั นบัแตวนัไดรับ
สํ าเนาฎกีา เมือ่ด ําเนนิการเสรจ็แลวกจ็ะสงสํ านวนมายงัศาลฎกีา งานสารบรรณของศาลฎกีาจะลงรบั
สํ านวนและจัดสงไปยังงานรับฟอง เพื่อตรวจวาสํ านวนและเอกสารครบถวนตามสารบัญหรือไม  
ถาไมครบก็สงคืนศาลชั้นตนดํ าเนินการ ถาสํ านวนครบถวนงานรับฟองจะขึ้นปกสํ านวนและแยก
ประเภทคดีเพื่อลงสารบบ โดยแบงเปนคดีแพง คดีอาญา คดีลมละลาย คดีภาษีอากร คดีแรงงาน   
คดเียาวชนฯ และคดีปกครอง แตในการเรงรัดการพิจารณาคดีจะแยกประเภทยอยๆ เพิ่มอีกเปนคดี
ทรัพยสินทางปญญา คดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 223 ทวิ และคดีตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 249 จากนั้นก็พิมพปลิวจายสํ านวน เพื่อใหนิติกร   
ยอรายละเอยีดฎกีาลงในปลวิ เพือ่ประกอบการจายสํ านวนของประธานศาลฎกีาลงสารบบเรยีงอกัษร
และบนัทกึขอมลูลงคอมพวิเตอรระบบ LAN เพือ่สะดวกในการตดิตามส ํานวน เสรจ็แลวจงึน ําส ํานวน
ไปเก็บในตูเก็บสํ านวน แตกอนนํ าสํ านวนไปเก็บตองดูวาสํ านวนใดมีคํ ารอง หรือมีหนังสือแจง
ความประสงคของคูความที่จะประนีประนอมยอมความหรือไม

กรณีมีคํ ารองขอทุเลาการบังคับอุทธรณ คํ าสั่งไมรับฎีกา ขอถอนคํ ารองทุกข ขอรับ
มรดกความ หรือค ํารองอืน่ใด ซ่ึงผลของค ําสัง่นัน้จะตองใหผูรอง คูความหรอืศาลชัน้ตนทราบปฏบิตัิ
หรือด ําเนนิการอยางใดอยางหนึง่กส็งไปใหงานค ําส่ังค ํารองด ําเนนิการ เมือ่งานค ําส่ังค ํารองรบัส ํานวน 
มาแลวก็จายใหนิติกรยอคํ ารอง สงพิมพคํ ารองและตรวจพิสูจนอักษรกอนเสนอประธานศาลฎีกา
จายส ํานวน เมือ่ประธานศาลฎกีาจายส ํานวนใหผูพพิากษาคนใด กน็ ําส ํานวนไปเสนอผูพพิากษาคนนัน้
เพือ่พจิารณาสัง่ เมือ่ผูพพิากษาสัง่ค ํารองแลวคนืส ํานวนมายงังานค ําสัง่ค ํารอง เพือ่พมิพค ําส่ังตรวจสอบ
ความถกูตอง แลวเสนอรองประธานศาลฎกีาหรอืประธานศาลฎกีาสัง่ออกแลวแตกรณ ี เมือ่ด ําเนนิการ
เสรจ็แลว งานคํ าส่ังคํ ารองจะสงคํ าส่ังคํ ารองไปยังศาลชั้นตนเพื่ออานใหคูความฟง

กรณีที่มีหนังสือแจงความประสงคของคู ความแนบมากับสํ านวน ก็สงไปใหงาน
ประนีประนอมดํ าเนินการ งานประนีประนอมจะตรวจดูวาคูความแจงความประสงคมาอยางไร     
ถาแจงความประสงคมาฝายเดียว ก็ออกใบสอบถามคูความอีกฝายหนึ่ง (กรณีนี้ศาลฎีกาไดสง
หนังสือสอบถามไปใหศาลชั้นตนทั่วราชอาณาจักร สอบถามคูความที่มายื่นฎีกาวามีความประสงค
จะประนีประนอมยอมความหรือไม ถาคูความประสงคหรือไมประสงคจะประนีประนอมก็แนบ
หนังสือแจงความประสงคแบบ ป.น.2 ในสํ านวนสงมาศาลฎีกา) ถาคูความแจงความประสงค       
มาทั้งสองฝาย ก็ใหนิติกรจัดทํ าสํ านวนประนีประนอม ซ่ึงประกอบดวย ปกสํ านวนหนังสือแจง  
ความประสงคของคู ความ และบันทึกขอมูลไกลเกลี่ยเพื่อเสนอผู ชวยผูพิพากษาแผนกคดี
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ประนปีระนอมบันทึกขอมูลไกลเกลี่ยนํ าปลิวของคดีนั้นๆเสนอเลขานุการศาลฎีกา เพื่อใหประธาน
ศาลฎกีาจายผูพพิากษาแผนกคดปีระนปีระนอม จากนัน้งานประนปีระนอมกจ็ะออกหนงัสอืนดัคูความ
มาไกลเกลีย่ท่ีศาลฎกีาโดยมผูีพพิากษาซึง่ประกอบดวยองคคณะผูพพิากษา 3 คน ไกลเกลีย่โดยมผูีพพิากษา
ในกองผูชวยฯเปนเลขานุการองคคณะผูพิพากษา เมื่อไกลเกลี่ยแลว ถาตกลงกันไมไดก็คืนสํ านวน
พรอมปลวิทีง่านรบัฟอง เพือ่งานรบัฟองจะไดเสนอปลวิเลขานกุารศาลฎกีาเพือ่เสนอประธานศาลฎกีา
จายสํ านวนพิจารณาไปตามขั้นตอนปกติ กรณีตกลงกันได ผูชวยฯ จะจัดทํ าคํ าพิพากษาตามยอม 
สัญญาประนีประนอมยอมความและรายงานกระบวนพิจารณาเสนอผูพิพากษาเจาของสํ านวนตรวจ 
แลวนํ าเสนอรองประธานศาลฎีกาหรือประธานศาลฎีกาเพื่อส่ังออก เมื่อส่ังออกแลวจึงนํ ามาเสนอ   
ผูพิพากษาเจาของสํ านวนเพื่ออานใหคูความฟง (คดีที่ศาลนัดคูความมาไกลเกล่ีย ถาตกลงกันได      
กจ็ะด ําเนนิการใหเสรจ็ภายในวนันัน้) แลวจงึคนืส ํานวนใหงานค ําพพิากษา เพือ่ด ําเนนิการตามขัน้ตอน
กอนสงคืนศาลชั้นตน

ถาเปนส ํานวนทั่วๆ ไปเมือ่ตรวจเสรจ็แลว งานรบัฟองจะเสนอปลวิจายส ํานวนใหเลขานกุาร
ศาลฎกีาเสนอประธานศาลฎีกาจายสํ านวนผูพิพากษาศาลฎีกา เมื่อประธานศาลฎีกาจายสํ านวนแลว 
ก็จะคืนปลิวมายังงานรับฟองเพื่อนํ าสํ านวนไปจายผูพิพากษา การจายสํ านวน ประธานศาลฎีกา    
จะจายคละกนัไปทั้งคดีแพงและคดีอาญา เมื่อผูพิพากษาพิจารณาตัดสินคดีแลว ก็ใหงานคํ าพิพากษา
มารบัรางค ําพพิากษาไปพมิพ พมิพเสรจ็แลวกเ็สนอเลขานกุารศาลฎกีาจายผูพพิากษาในกองผูชวยฯ ตรวจ
ผูชวยฯมีหนาที่ตรวจความถูกตองตั้งแตถอยคํ าสํ านวน ตลอดจนขอเท็จจริงและขอกฎหมาย        
แลวบันทึกความเห็นเสนอรองประธานศาลฎีกาเพื่อเสนอประธานศาลฎีกา ถาประธานศาลฎีกา   
เหน็วาคดมีปีญหาและควรเขาที่ประชุมใหญ ก็จะสั่งใหนํ าเขาที่ประชุมใหญ และคืนรางคํ าพิพากษา
นัน้ไปยงัผูพพิากษาในกองผูชวยฯผูตรวจคดนีัน้เพือ่ท ําหวัขอการประชมุ จากนัน้กส็งไปงานประชมุใหญ
เพือ่พมิพหัวขอการประชุม ออกหนังสือนัดประชุม และเสนอหัวขอการประชุมแกผูเขารวมประชุม
ทัง้หมด การนํ าคดีเขาที่ประชุมใหญ เมื่อที่ประชุมมีมติอยางไร ก็ตองปรับปรุงรางคํ าพิพากษานั้นๆ
ตามมติที่ประชุม และเมื่อปรับปรุงรางคํ าพิพากษาเสร็จแลว จึงนํ าเสนอรองประธานศาลฎีกา      
หรือประธานศาลฎกีาสัง่ออก สวนคดทีีไ่มมปีญหาเมือ่ผานขัน้ตอนตรวจจากผูพพิากษาในกองผูชวยฯ  
แลวนํ าเสนอรองประธานศาลฎีกาหรือประธานศาลฎีกาสั่งออก เมื่อส่ังออกแลวคืนไปใหงาน        
คํ าพิพากษาดํ าเนินการตามขั้นตอนของงานคํ าพิพากษากอนสงคํ าพิพากษาศาลฎีกาพรอมสํ านวน   
ไปอานยังศาลชั้นตน
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เมือ่ศาลชัน้ตนอานค ําพพิากษาศาลฎกีาใหคูความฟงแลวจะแจงผลของค ําพพิากษาศาลฎกีา
ที่อานใหคูความฟงมายังศาลฎีกา งานคํ าพิพากษาจะบันทึกการแจงการอานไวในสมุดสงสํ านวน 
และคัดเลือกคํ าพิพากษาศาลฎีกาที่ไมมีขอกฎหมายหรือขอกฎหมายไดยอไวแลวสงไปเก็บไวที่   
งานหองสมดุ เพือ่ใชสํ าหรับการคนควาอางองิของผูพพิากษาศาลฎกีาตอไป แตถาค ําพพิากษาศาลฎกีา 
มยีอขอกฎหมาย ก็จะนํ าเสนอผูพิพากษาในกองผูชวยฯยอและสงไปพิมพที่งานคํ าพิพากษา แลวจึง
นํ าเสนอรองประธานศาลฎีกาเพื่อส่ังออก ส่ังออกแลวสงไปงานคํ าพิพากษาเพื่อพิมพลงกระดาษไข
เพือ่งานหองสมดุจะไดพมิพอัดส ําเนาไวสํ าหรบัการคนควาอางองิของผูพพิากษา และสงไปใหศาลอืน่ๆ
ในกรุงเทพมหานคร

3.4  ตวัอยางคดีท่ีเขาสูการพิจารณาของศาลฎีกาท่ีทํ าการไกลเกล่ียสํ าเร็จในชวงป พ.ศ. 2548-2549

คดีที่ศาลฎีกาพิจารณาเสร็จส้ินดวยการไกลเกลี่ยประจํ าป พ.ศ. 2548 จากขอมูล       
อยางไมเปนทางการของงานไกลเกลี่ยในศาลฎีกาที่ผูวิจัยไดรวบรวมมาจากสํ านวนคดีไกลเกลี่ยที่ได
มกีารออกเลขแดงแลว ซ่ึงมีอยูดวยกันทั้งส้ิน 30 คดี ซ่ึงมีรายละเอียดปรากฏตามตารางดังตอไปนี้

ตารางที่ 3.8  คดีที่ศาลฎีกาพิจารณาเสร็จสิ้นดวยการไกลเกลี่ย ประจํ าป พ.ศ. 2548

สํ านวนจากศาล คดีเร่ือง เลขแดงศาลฎีกา
1  จ.มหาสารคาม ประกันชีวิต 72/48
ผลการไกลเกลี่ย - โจทกยอมรับเงินจํ านวน 310,000 บาท  และไมติดใจดํ าเนินคดีกับจํ าเลยอีก
2  แพง จางทํ าของ 219/48
ผลการไกลเกลี่ย - จ ําเลยตกลงชํ าระเงินใหโจทกเปนเงิน 400,000 บาท
3  แพง ตั๋วเงิน 626/48
ผลการไกลเกลี่ย - จ ําเลยตกลงชํ าระเงินใหโจทกเปนเงิน 5,200,000 บาท
4  แพงธนบุรี บญัชเีดินสะพัด, ยืม, คํ้ าประกัน, จํ านอง 894/48
ผลการไกลเกลี่ย - จ ําเลยยินยอมชํ าระเงินจํ านวน 210,000,000 บาท โดยชํ าระเปน
 เงนิสด 10,000,000 บาท และนํ าหลักประกันตีใชหนี้ที่เหลือ
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ตารางที่ 3.8 (ตอ)

สํ านวนจากศาล คดีเร่ือง เลขแดงศาลฎีกา
5  แพงธนบุรี บญัชเีดินสะพัด, ยืม, คํ้ าประกัน, จํ านอง 895/48
ผลการไกลเกลี่ย - จ ําเลยยินยอมชํ าระเงินจํ านวน 210,000,000 บาท โดยชํ าระเปน

เงนิสด 10,000,000 บาท และนํ าหลักประกันตีใชหนี้ที่เหลือ
6  แพงธนบุรี กูเบิกเกินบัญชี, ตั๋วเงิน, คํ้ าประกัน 896/48
ผลการไกลเกลี่ย - จ ําเลยยินยอมชํ าระเงินจํ านวน 210,000,000 บาท โดยชํ าระเปน
 เงนิสด 10,000,000 บาท และนํ าหลักประกันตีใชหนี้ที่เหลือ
7  ทรัพยสิน ฯ การคาระหวางประเทศ , รับขนทางทะเล 2858/48
ผลการไกลเกลี่ย - โจทกยอมลดหนี้ใหแกจํ าเลยทั้งสองลงคงเหลือเปนเงินไทย

จ ํานวน 2,344,800 บาท
8  แพง 2948/48
ผลการไกลเกลี่ย - โจทกลดหนี้ใหจํ าเลย คงเหลือเปนเงิน 16,000,000 บาท
9    - ยืม, จํ านอง 3201/48
ผลการไกลเกลี่ย - โจทกลดหนี้ใหจํ าเลย คงเหลือเปนเงิน 4,500,000 บาท หากจํ าเลย
 ชํ าระครบถวนแลวจะไถถอนจํ านองให  
10  จ.อยุธยา ตั๋วเงิน 5513/48
ผลการไกลเกลี่ย - จ ําเลยยกที่ดินพรอมทองคํ ารูปพรรณหนัก ๑๐ บาทให
11 จ.นครปฐม ยืม, ตั๋วเงิน 5514/48
ผลการไกลเกลี่ย - จ ําเลยยกที่ดินพรอมทองคํ ารูปพรรณหนัก ๑๐ บาทให
12  จ.รอยเอ็ด ประกันชีวิต 5557/48
ผลการไกลเกลี่ย - จ ําเลยยอมชํ าระเงินใหโจทก จํ านวน 300,000 บาท
13 จ.สมทุรปราการ ขบัไล, เรียกคาเสียหาย 5743/48
ผลการไกลเกลี่ย - โจทกตกลงชํ าระเงินใหจํ าเลย 1,150,000 บาทโดยจํ าเลยตองออกไป
 จากอาคารพิพาทและใหโจทกร้ือถอนทรัพยสินของจํ าเลยออกไปได
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ตารางที่ 3.8 (ตอ)

สํ านวนจากศาล คดีเร่ือง เลขแดงศาลฎีกา
14  จ.มีนบุรี บญัชีเดินสะพัด, ยืม, จํ านอง 6111/48
ผลการไกลเกลี่ย - จ ําเลยทั้งสองตกลงชํ าระหนี้ใหโจทกจํ านวน 1,944,963.97 บาท
 หากจ ําเลยชํ าระครบถวนแลวโจทกจะไถถอนจํ านองให
15  แพง จางทํ าของ, บังคับตามคํ าชี้ขาดของอนุญาโต 6190/48
ผลการไกลเกลี่ย - โจทกทั้งสองตกลงใหจํ าเลยรับเงินจํ านวน 81,123,590.13 บาท และ
 จ ําเลยตกลงชํ าระเงินใหแกโจทกจํ านวน 15,750,000 เหรียญสหรัฐ
16  จ.อยุธยา ขับไล 6262/48
ผลการไกลเกลี่ย - โจทกตกลงแบงแยกที่ดินพิพาทโอนใหแกจํ าเลยทั้งสอง
17แพงกรุงเทพใต ขบัไล, ภาระจํ ายอม 6263/48
ผลการไกลเกลี่ย - โจทกตกลงขายที่ดินใหแกจํ าเลยเปนเงิน 1,500,000 บาท จํ าเลยชํ าระ
 ราคาบางสวนโดยสวนที่เหลือจะชํ าระในวันโอนกรรมสิทธิ์หากผิดนัด
 ใหโจทกมีสิทธิเลิกสัญญา ใหริบมัดจํ าและเบี้ยปรับ
หมายเหตุ - คดนีีม้หีมายเหตุของผูตรวจรางวาการชํ าระคาที่ดินที่เหลือในวันโอน
 กรรมสิทธิ์  มีผลทํ าใหสัญญามีสภาพบังคับซึ่งหากจํ าเลยผิดนัดแลว
 จะใหสิทธิโจทกที่จะเลิกสัญญา เรียกเบี้ยปรับและริบมัดจํ า  สงผลทํ าให
 ขอพิพาทคดีนี้จะกลับขึ้นมาศูศาลฎีกาใหมได 
18  จ.นครราชสมีา เชาทรัพย 6538/48
ผลการไกลเกลี่ย - โจทกทั้งสองรับวาไดรับเงินคาเชาครบถวนแลวและจํ าเลยไมติดใจ
 เรียกรองใดๆ จากโจทกทั้งสอง  
19  ข.ขอนแกน ยืม 6763/48
ผลการไกลเกลี่ย - จ ําเลยยอมชํ าระเงินใหแกโจทกจํ านวน 10,000 บาท
20  จ.ทุงสง ละเมิด, ขับไล, รียกคาเสียหาย 6764/48
ผลการไกลเกลี่ย - จ ําเลยยอมชํ าระเงินใหโจทก 60,000 บาท  
21  แพง ยมื, คํ้ าประกัน, จํ านอง 6841/48
ผลการไกลเกลี่ย -  
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ตารางที่ 3.8 (ตอ)

สํ านวนจากศาล คดีเร่ือง เลขแดงศาลฎีกา
22 แพงกรุงเทพใต ทางจํ าเปน 6879/48
ผลการไกลเกลี่ย - จ ําเลยทั้งสองรับวาที่ดินของจํ าเลยทั้งสองเปนทางจํ าเปนของที่ดิน
 โจทกทั้งสาม  
23  จ.ปราจีนบุรี บุกรุก, ขับไล, กรรมสิทธิ์ 6934/48
ผลการไกลเกลี่ย - โจทกยอมยกทีด่นิบางสวนใหเปนทางสาธารณะและจ ําเลยยอมยกทีด่นิ
 บางสวนใหเปนภาระจํ ายอมของที่ดินโจทก  
24 แพงกรุงเทพใต เชาทรัพย, คํ้ าประกัน 7053/48
ผลการไกลเกลี่ย - จ ําเลยตกลงชํ าระหนี้ใหโจทกจํ านวน 1,000,000 บาท
25  จ.นครนายก สัญญา 7380/48
ผลการไกลเกลี่ย - จ ําเลยตกลงไปจดทะเบยีนโอนกรรมสทิธ์ิทีด่นิและโจทกตกลงช ําระราคา
26  ข.ปทุมวัน พรบ.เช็ค  
ผลการไกลเกลี่ย - จ ําเลยชํ าระเงินใหแกโจทกจํ านวน 443,353 บาท และโจทกยื่น
 คํ ารองถอนฟอง  
27  จ.ขอนแกน ซื้อขาย 8073/48
ผลการไกลเกลี่ย - โจทกไมติดใจเรียกรองใหจํ าเลยชํ าระหนี้อีก  
28  จ.ขอนแกน หุนสวน 8074/48
ผลการไกลเกลี่ย - ใหหางหุนสวนคงอยูตอไปโดยใหจํ าเลยที่ 2 เปนหุนสวนผูจัดการตอ
29  จ.ขอนแกน หุนสวน 8075/48
ผลการไกลเกลี่ย - ใหหางหุนสวนคงอยูตอไปโดยใหจํ าเลยที่ 2 เปนหุนสวนผูจัดการตอ
30  จ.ขอนแกน ซื้อขาย 8076/48
ผลการไกลเกลี่ย - โจทกไมติดใจเรียกรองใหจํ าเลยชํ าระหนี้อีก  
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ทั้งนี้จากตารางดังกลาวสํ านวนที่ไกลเกลี่ยสํ าเร็จคิดเปนคดีแพงจํ านวน 29 คดี ซ่ึงใน    
29 คดีนี้ เปนคดกีารคาระหวางประเทศ 1 เร่ือง และเปนคดีอาญาเพียงแค 1 คดี คือ คดีความผิด
ตามพ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คฯ และเมื่อพิจารณาจากเขตอํ านาจศาลชั้นตนแลว 
พบวา เปนคดีที่อยูในเขตอํ านาจของศาลที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครจํ านวน 14 คดี และไมปรากฏ
เขตอํ านาจศาล 1 คดี ที่เหลืออีกจํ านวน 15 คดี เปนคดีที่อยูในเขตอํ านาจของศาลที่ตั้งอยูนอก
กรุงเทพมหานคร

คดทีีศ่าลฎกีาพจิารณาเสรจ็สิน้ดวยการไกลเกล่ียประจ ําป พ.ศ. 2549 ปรากฏตามตารางดงันี้

ตารางที่ 3.9  คดีที่ศาลฎีกาพิจารณาเสร็จสิ้นดวยการไกลเกลี่ย ประจํ าป พ.ศ. 2549

สํ านวนจากศาล คดีเร่ือง เลขแดงศาลฎีกา
1  จ.เชียงใหม มรดก, สัญญา 3371/2549
ผลการไกลเกลี่ย - จ ําเลยทัง้สามตกลงช ําระเงนิแกโจทกจ ํานวน 13,000,000 บาท  
 เมือ่ชํ าระครบถวนแลวโจทกจะถอนอายัดที่ดินพิพาท  
2 ศาลแรงงานกลาง เรียกคาชดเชย 204 - 219/2549
ผลการไกลเกลี่ย  - จ ําเลยตกลงชํ าระเงินใหแกโจทกทั้ง 16 คนตามจํ านวน  
 ทีป่รากฏตามบัญชีทายสัญญาประนีประนอมฯ  
3  ศาลธัญบุรี ยืม , คํ้ าประกัน 1403/2549
ผลการไกลเกลี่ย  - จ ําเลยทั้งสองยอมชํ าระเงินแกโจทกจํ านวน 595,000 บาท  
 พรอมดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอปของตนเงิน 400,000 บาท
4  แพงธนบุรี เชาทรัพย , ละเมิด , ขับไล 1455/2549
ผลการไกลเกลี่ย  - จ ําเลยทั้งสองตกลงสงมอบที่ดินที่เชาคืนใหแกโจทก  
 และยกกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน  และโจทกยินยอม
 ยกหนีใ้นคดีนี้ และคดีอ่ืน  ใหแกจํ าเลย  
5  เยาวชน ฯ กลาง รับรองบุตร , เรียกคาอุปการะ 1755/2549
ผลการไกลเกลี่ย  - จ ําเลยยอมรับวาเด็กเปนบุตร พรอมชํ าระคาอุปการะเลี้ยงดูให
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จากขอมูลการไกลเกลี่ยที่ประสบความสํ าเร็จในป 2549 พบวา มีคดีที่ไกลเกลี่ยสํ าเร็จ
อยูดวยกนั 5 เร่ือง ซ่ึงเปนคดีแพงทั้งหมด  เมื่อจํ าแนกตามเขตอํ านาจศาลชั้นตนแลว  พบวาเปนคดีที่
อยูในเขตอํ านาจของศาลที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครจํ านวน 4 คดี และมีเพียง 1 คดีที่อยูนอก
กรุงเทพมหานคร

สํ านวนไกลเกลี่ยที่ประสบความสํ าเร็จของศาลฎีกาสวนใหญมิไดดํ าเนินการไกลเกลี่ย
โดยผูพิพากษาศาลฎีกา แตเปนสํ านวนที่เสร็จส้ินไปโดยสัญญาประนีประนอมยอมความที่คูกรณี
พิพาททํ าขึ้นเสร็จสิ้นแลวในศาลชั้นตนและดวยเหตุผลทางดานวิธีพิจารณาความทํ าใหตองมีการสง
สัญญาประนีประนอมยอมความที่ไดมีการลงนามโดยคูความทั้งสองฝายแลวนั้นมาใหศาลฎีกาเปน
ผูทํ าคํ าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาว กลาวคือ คูความไดมีการทํ าสัญญา
ประนีประนอมยอมความกันขึ้นภายหลังจากที่ไดมีการยื่นฎีกาคํ าพิพากษาหรือคํ าส่ังในสํ านวนคดีที่
พพิาทกันนั่นเอง

เมือ่พจิารณาจากส ํานวนแตละเรือ่งท ําใหพบไดวาคดบีางเรือ่งเขาสูการพจิารณาของศาลฎกีา
ในป พ.ศ. 2546 และศาลฎีกาไดมีคํ าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความในป พ.ศ. 2548  
ซ่ึงหากไมมีการไกลเกล่ียเกิดขึ้นคดีดังกลาวก็จะยังคงคางพิจารณาอยูในศาลฎีกาตอไปอีก และจาก
ขอมลูตามตารางป พ.ศ. 2548 ไดน ําผลการไกลเกล่ียมาเปรยีบเทยีบกบัฎกีาทีคู่ความไดยืน่ฎกีาเขามา 
ซ่ึงพอจะยกเปนตัวอยางไดดังนี้

ฎ.219/2548
คดสืีบเนือ่งมาจากในคดจีางท ําของ ศาลลางมคี ําพพิากษาใหจ ําเลยซึง่เปนผูวาจางช ําระหนี้

ใหแกโจทก จํ าเลยไดยื่นฎีกาวาโจทกไมมีพยานบุคคลมายืนยันวาลายมือช่ือของกรรมการโจทก   
ในหนงัสอืมอบอ ํานาจเปนลายมอืช่ือทีแ่ทจรงิของกรรมการโจทก จงึไมอาจรับฟงเปนพยานหลกัฐานได  
ขอใหพิพากษากลับคํ าพิพากษาศาลอุทธรณและยกฟองโจทก

ซ่ึงผลการไกลเกลี่ยมดีังตอไปนี้ คือ จ ําเลยตกลงชํ าระเงินใหโจทกเปนเงิน 400,000 บาท  
จากคดดีงักลาวนีท้ ําใหเหน็ไดวาจ ําเลยมเีจตนายืน่ฎกีาขึน้มาเพือ่ประวงิการช ําระหนีเ้ทานัน้ และสํ านวนคดี
ดงักลาวนี้ขึ้นสูศาลฎีกาเมื่อป พ.ศ. 2546 โดยคดไีดเสร็จไปดวยคํ าพิพากษาตามยอมของศาลฎีกาใน
ป พ.ศ. 2548

ฎ.626/2548
คดนีีศ้าลลางไดมคี ําพพิากษาใหจ ําเลยช ําระเงนิตามเชค็แกโจทก จ ําเลยไดยืน่ฎกีาวามลูหนี้

ตามเชค็นัน้จ ําเลยไดชํ าระแลวบางสวน โจทกใชสิทธิไมสุจริตยดึหนวงเชค็ไว ค ําเบกิความของโจทก
รับฟงไมได ขอใหยกฟอง

ผลของการไกลเกลี่ยมีวา จ ําเลยตกลงชํ าระเงินใหโจทกเปนเงิน 5,200,000 บาท
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ฎ.894/2548
คดีสืบเนื่องมาจากการที่ศาลลางมีคํ าพิพากษาใหจํ าเลยทั้งหกชํ าระหนี้ใหแกโจทก   

จํ าเลยทั้งหกจึงฎีกาวาโจทกฟองบังคับใหชํ าระหนี้เกินจํ านวนที่เปนจริง ทัง้คํ าฟองก็ไมชัดแจงแหง
ขอหาและการบังคับ เปนการใชสิทธิไมสุจริต ฟองของโจทกเคลือบคลุมไมชอบดวยกฎหมาย  
โจทกไมมีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบตนเพราะมิใชสัญญาบัญชีเดินสะพัด โจทกเบิกความลอยๆ โดยไมมี
พยานหลักฐานสนบัสนนุ และพยานโจทกเปนพรุิธนาสงสยั ไมชอบดวยกฎหมายขอใหยกค ําพพิากษา
ของศาลชั้นตนและสั่งใหสืบพยานจํ าเลยตอไป

ผลการไกลเกลี่ยมีดังตอไปนี้ คือ จํ าเลยยินยอมชํ าระเงินจํ านวน 210,000,000 บาท     
โดยชํ าระเปนเงนิสด 10,000,000 บาท และนํ าหลักประกันตีใชหนี้ที่เหลือ

3.5  ตวัอยางคดีไกลเกล่ียในศาลฎีกาท่ีประสบความสํ าเร็จและไมประสบความสํ าเร็จ

คดีท่ีสามารถไกลเกล่ียไดสํ าเร็จ ไดแก
ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1755 / 2549
เร่ือง รับรองบุตร เรียกคาอุปการะเลี้ยงดู
ผลการประนีประนอม
ตกลงกนัได จํ าเลยยอมรับวา เด็กหญิง ภ. เปนบุตรของโจทกและจํ าเลย จํ าเลยตกลง

ชํ าระคาอปุการะเลี้ยงดูและคาการศึกษาใหบุตรจํ านวน 11,650,000 บาท จํ าเลยยินยอมใหโจทกเปน
ผูใชอํ านาจปกครองบุตรแตเพียงผูเดียว

คดนีีจ้ ําเลยฎกีาและอยูระหวางการพจิารณาของศาลฎกีา โจทกและจ ําเลยแถลงตอศาลฎกีา 
วาตกลงกันไดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ขอใหศาลฎีกาพิพากษาตามยอม

ศาลฎีกาแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวพิเคราะหสัญญาประนีประนอมยอมความ 
ระหวางโจทกและจํ าเลยแลวเห็นวาไมขัดตอกฎหมาย จึงพิพากษาตามยอม

จํ าเลยฎีกามาอยางคดีไมมีทุนทรัพยและเสียคาขึ้นศาลในอนาคตมาอีก 100 บาท       
รวมเปนเงิน 300 บาท คืนคาขึ้นศาลชั้นฎีกาใหจํ าเลย 100 บาท

ขอสังเกต
โจทกและจ ําเลยตกลงกนัขอใหท ําการตรวจสอบหมูเลือดและพสูิจน DNA เพือ่เปรยีบเทยีบ

หาความสมัพนัธการเปนบิดามารดาและบุตรกันระหวางโจทก จํ าเลย และเด็กหญิง ภ. เพื่อประกอบ
การพิจารณาคดี และจากการตรวจหมูเลือดและ DNA ในตํ าแหนงตางๆ แลว ไมมีขอปฏิเสธ      
ความเปนบิดามารดาและบุตร ดังนั้นเด็กหญิง ภ. นาจะเปนบุตรของโจทกและจํ าเลยจริง
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โจทกและจํ าเลยทํ าความตกลงกันวา เมื่อจํ าเลยไดชํ าระหนี้ตามขอตกลงแลว โจทกและ
จ ําเลยจะถอนฟองคดีทั้งหมดประมาณ 20 คดีที่แตละฝายเปนโจทก รวมถึงคดีนี้ดวย

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6190 / 2548
เร่ือง จางทํ าของ
ผลการประนีประนอม
ตกลงกนัได โดยโจทกทั้งสองใหจํ าเลยเปนผูมีสิทธิรับเงินจํ านวน 81,123,590.13 บาท     

ทีบ่ริษทัทพิยประกันภัย จํ ากัด (มหาชน) ไดนํ าไปวางไวตอสํ านักงานวางทรัพยกลาง จํ าเลยตกลง
ชํ าระเงินแกโจทก 15,750,000 เหรียญสหรัฐ จํ าเลยตกลงคืนหนังสือค้ํ าประกันการปฏิบัติงาน       
ตามสญัญาวาจางเหมากอสรางของธนาคารกรุงเทพ จํ ากัด (มหาชน) รวม 15 ฉบับ มอบใหแกโจทก
ภายใน 12 วนั นบัแตวนัทีศ่าลมคี ําพพิากษาตามยอม จ ําเลยตกลงถอนฟองคดแีพงหมายเลขด ําที.่..... /..... 
ภายใน  12 วันนับแตวันที่ศาลมีคํ าพิพากษาตามยอม โดยไมใชสิทธิฟองรองเปนคดีขึ้นใหมอีก

คดนีีโ้จทกทัง้สองอทุธรณและอยูระหวางการพจิารณาของศาลฎกีา โจทกและและจ ําเลย
แถลงตอศาลวาสามารถตกลงกันไดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ขอใหศาลฎีกาพิจารณา
พพิากษาตามยอม

ทุนทรัพยพิพาทในชั้นอุทธรณ 1,340,936,666 บาท โจทกเสียคาขึ้นศาลชั้นอุทธรณ 
80,000 บาท ขัน้สูงสุดตาม ตาราง 1 (1) (ข) ศาลฎีกาคืนคาขึ้นศาลชั้นอุทธรณใหแกโจทกเปนกรณี
พิเศษ 75,000 บาท

ขอสังเกต
เปนการอทุธรณตอศาลฎกีาตามพ.ร.บ.อนญุาโตตลุาการ พ.ศ. 2545 มาตรา 45 วรรคสอง

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5743 / 2548
เร่ือง เชาทรัพย
ผลการประนีประนอม
ตกลงกนัได โจทกยนิยอมจายเงนิใหแกจ ําเลยจ ํานวน 1,150,000 บาท โดยโจทกจะช ําระเงนิ

200,000 บาท ในวันที่ 25 สิงหาคม 2548 สวนที่เหลือจะผอนชํ าระเดือนละ 70,000 บาท โดยจะทํ า
การผอนงวดที่ 1 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2548 และชํ าระงวดตอไปทุกวันที่ 1 ของเดือน จนครบกํ าหนด 
โดยโจทกจะนํ าเงินมาวางที่ศาล จ ําเลยยินยอมออกจากอาคารพิพาทภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2548 
และโจทกยินยอมใหจํ าเลยทํ าการรื้อถอนทรัพยสินที่เปนสวนของจํ าเลยออกไปไดหากโจทกผิดนัด 
จํ าเลยบังคับคดีไดทันทีเปนเงิน 5,000,000 บาทพรอมดอกเบี้ย 7.5 ตอป นับแตวันที่ผิดนัด           
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หากจ ําเลยผดินดั ใหโจทกบงัคบัคดไีดทนัทแีละชดใชคาเสยีหายเปนเงนิ 5,000,000 บาท พรอมดอกเบีย้
7.5 ตอป นับแตวันผิดสัญญา

คดีนี้จํ าเลยฎีกาและอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา จํ าเลยยื่นคํ ารองตอศาลชั้นตน
อางวา โจทกและจํ าเลยตกลงกันไดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ศาลชั้นตนพิจารณาแลว     
มีคํ าส่ังใหสงคํ ารองและสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาวมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณา
พพิากษาตามยอม

ศาลฎีกาพิเคราะหสัญญาประนีประนอมยอมความระหวางโจทกและจํ าเลยแลว       
เหน็วาไมขัดตอกฎหมาย จึงพิพากษาตามยอม

ทนุทรพัยช้ันฎีกาสํ าหรับฟองแยงเปนเงิน 5,393,785 บาท จํ าเลยเสียคาขึ้นศาลชั้นฎีกา
เปนเงิน 134,845 บาท ศาลฎีกาเห็นสมควรคืนใหแกจํ าเลย 130,000 บาท

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6262 / 2548
เร่ือง ท่ีดิน
ผลการประนีประนอม
ตกลงกนัได โดยโจทกตกลงแบงแยกที่ดินพิพาทโฉนดเลขที่........ ตํ าบล....... อํ าเภอ......

จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 2 ไร 1 งาน 12 ตารางวา ตามที่ไดรังวัดไวในคดีนี้ โอนใหแกจํ าเลย
ทัง้สอง ภายใน 15 วัน คาใชจายในการโอน โจทกเปนผูออก

คดนีีโ้จทกฎีกา แตกอนที่ศาลชั้นตนจะสงสํ านวนมายังศาลฎีกา โจทกและจํ าเลยทั้งสอง
แถลงตอศาลชั้นตนวา โจทกและจํ าเลยทั้งสองตกลงกันไดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ       
ทีเ่สนอตอศาลชัน้ตน ศาลชัน้ตนออกนัง่พจิารณาแลวมคี ําสัง่ใหสงส ํานวนพรอมสัญญาประนปีระนอม
ยอมความดังกลาวมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาและพิพากษาตามยอม

อนึ่ง ผูพิพากษาศาลชั้นตนที่ออกนั่งพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความยังมิได      
ลงลายมือช่ือในชองผูพิพากษาในสัญญาประนีประนอมยอมความ ดังนั้น กอนอานคํ าพิพากษา    
ตามยอมของศาลฎีกาใหคูความฟง ใหผูพิพากษาศาลชั้นตนดังกลาวลงลายมือช่ือในชองผูพิพากษา
เสยีกอน แลวจึงอานคํ าพิพากษาตามยอมของศาลฎีกาไปได

ฟองเดิม เปนคดีขับไล ทุนทรัพย 200 บาท ฟองแยง พิพาทกรรมสิทธิ์ มีทุนทรัพย  
570,000 บาท โจทกไดรับอนุญาตใหดํ าเนินคดีอยางคนอนาถาในชั้นฎีกาโดยยกเวนไมตองเสีย     
คาธรรมเนียมศาล จึงไมมีคาขึ้นศาลชั้นฎีกาที่จะสั่งคืนใหแกโจทก
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ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ….. / 2548
เร่ือง ความผิดตอพระราชบัญญัติวาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็ค
ผลการประนีประนอม
ตกลงกนัได โดยจํ าเลยยอมชํ าระเงินตามเช็คจํ านวน 433,353 บาท แกโจทก และโจทก

ยื่นคํ ารองขอถอนฟองคดีนี้
คดนีีโ้จทกฟองขอใหลงโทษจ ําเลยตามพระราชบญัญตัวิาดวยความผดิอนัเกดิจากการใชเชค็

พ.ศ. 2534 มาตรา 4 ศาลชัน้ตนไตสวนมลูฟองแลวเหน็วาคดมีมีลู ใหประทบัฟอง จ ําเลยใหการปฏเิสธ
ศาลชัน้ตนพิจารณาแลวพิพากษายกฟอง จํ าเลยอุทธรณ ศาลอุทธรณพิพากษากลับใหลงโทษจํ าเลย
ตามพระราชบญัญตัวิาดวยความผดิอนัเกดิจากการใชเชค็ พ.ศ. 2534 มาตรา 4 จ ําคกุ 4 เดอืน จ ําเลยฎกีา
ระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ทนายจํ าเลยยื่นคํ ารองขอใหศาลฎีกาไกลเกล่ียเพื่อทํ าความตกลง
กบัโจทก ศาลฎีกาไดมีหนังสือสอบถามโจทก โจทกตอบกลับมาวาประสงคจะใหศาลฎีกาไกลเกลี่ย

ศาลฎีกาไดนัดพรอมคูความและดํ าเนินการไกลเกลี่ยรวม 2 นัด ปรากฏวาคูความ
สามารถตกลงกนัได โดยจ ําเลยยอมช ําระเงนิตามเชค็จ ํานวน 433,353 บาท แกโจทก และโจทกยืน่ค ํารอง
ขอถอนฟองคดีนี้

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 204 – 219 / 2548
เร่ือง คดีแรงงาน
ผลการประนีประนอม
ตกลงกนัได โดยจํ าเลยตกลงชํ าระเงินใหแกโจทกทั้งสิบหกคน
คดนีีจ้ ําเลยทัง้สบิหกส ํานวนยืน่ค ํารองอทุธรณค ําส่ังศาลชั้นตนที่ไมรับอุทธรณของจํ าเลย

ตอศาลฎกีา และอยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา โจทกและจํ าเลยทั้งสิบหกสํ านวนตกลงกันได
ตามสญัญาประนีประนอมยอมความ ขอใหศาลฎีกาพิพากษาตามยอม

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานไดพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความระหวางโจทก
และจ ําเลยทั้งสิบหกสํ านวนแลวเห็นวาไมขัดตอกฎหมาย จึงพิพากษาตามยอม
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ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6538 / 2548
เร่ือง เชาทรัพย
ผลการประนีประนอม
ตกลงกนัได โดยโจทกทัง้สองยอมรบัวาไดรับเงนิคาเชาในคดนีีจ้ากจ ําเลยที ่ 1 ครบถวนแลว

และจ ําเลยที่ 1 มิไดปฏิบัติผิดสัญญาเชาในคดีนี้แตอยางใด รวมทั้งรับวา หนังสือสัญญาเชาที่ดินมี
ก ําหนดสามสิบปโฉนดเลขที่.............. ตํ าบล........ อํ าเภอ.........จังหวัดนครราชสีมา ระหวางโจทก
ทัง้สองกับจํ าเลยยังมีผลใชบังคับ กับไมติดใจเรียกรองใดๆจากจํ าเลยที่ 1 อีกตอไป

คดนีีจ้ ําเลยที ่ 1 ฎกีา แตกอนทีศ่าลชัน้ตนจะสงส ํานวนมายงัศาลฎกีา จ ําเลยที ่ 1 ยืน่ค ํารอง
ตอศาลชั้นตนอางวา โจทกทั้งสองและจํ าเลยที่ 1 ตกลงกันไดตามสัญญาประนีประนอมยอมความ 
ศาลชั้นตนออกนั่งพิจารณาแลวมีคํ าสั่งใหสงสํ านวนพรอมสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาว
มายงัศาลฎีกาเพื่อพิจารณาและพิพากษาตามยอม

อนึ่ง ผูพิพากษาศาลชั้นตนที่ออกนั่งพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความยังมิได      
ลงลายมอืช่ือในชองผูพพิากษาในสญัญาประนปีระนอมยอมความ ดงันัน้ กอนอานค ําพพิากษาตามยอม
ของศาลฎีกาใหคูความฟง ใหผูพิพากษาศาลชั้นตนดังกลาวลงลายมือช่ือในชองผูพิพากษาเสียกอน 
แลวจึงอานคํ าพิพากษาตามยอมของศาลฎีกาไปได

ทนุทรพัยพพิาทในชัน้ฎกีา  2,180,000 บาท จ ําเลยที ่ 1 เสยีคาขึน้ศาลชัน้ฎกีา 54,500 บาท
ศาลคนืคาขึ้นศาลชั้นฎีกาใหจํ าเลยที่ 1 เปนกรณีพิเศษ 50,000 บาท

คดีท่ีไมสามารถไกลเกล่ียไดสํ าเร็จ ไดแก
ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี....... / .......
เร่ือง ท่ีดิน
ผลการประนีประนอม
ไมสามารถไกลเกลี่ยได เนื่องจากโจทกไมประสงคจะไกลเกลี่ย
คดีนี้โจทกฟองขอใหขับไลจํ าเลยออกจากที่ดินของโจทกและใหชดใชคาเสียหาย      

เดอืนละ 15,000 บาท นับแตวันฟองไปจนกวาจํ าเลยและบริวารจะออกจากที่ดินของโจทก
จ ําเลยใหการวา ที่ดินดังกลาวเปนของจํ าเลย ขอใหยกฟอง
ศาลชัน้ตนวนิจิฉยัวา ขอเทจ็จรงิฟงไมไดวาทีด่นิพพิาทเปนของโจทก พพิากษายกฟองโจทก

คาฤชาธรรมเนียมใหเปนพับ
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โจทกอุทธรณ
ศาลอุทธรณภาค 9 ฟงขอเท็จจริงวาโจทกซ้ือที่ดินพิพาทซึ่งเปนที่ดินมือเปลามาจาก     

นาย ร. นาย ร. ไดมอบการครอบครองทีด่นิใหโจทกแลว โจทกยอมไดสิทธคิรอบครองในทีด่นิดงักลาว
ตอมานาย ร. ไดท ําสัญญาขายทีด่นิพพิาทใหแกจ ําเลยเพราะถกูจ ําเลยฉอฉลสญัญาซือ้ขายจงึตกเปนโมฆยีะ
นาย ร. ไดนํ าเงินคาที่ดินไปวางทรัพยไวที่สํ านักงานบังคับคดีจังหวัดปตตานี เพือ่คืนใหแกจํ าเลย  
ถือวานาย ร.ไดบอกลางโมฆียกรรมแลว สัญญาซื้อขายดังกลาวยอมตกเปนโมฆะ คูกรณีตองกลับ
คนืสูสถานะเดมิ ไมไดสิทธิครอบครองทีด่นิพพิาท โจทกมสิีทธิขบัไลจ ําเลยออกจากทีด่นิของโจทกได
และเห็นสมควรกํ าหนดคาเสียหายใหแกโจทกเดือนละ 2,000 บาท พิพากษากลับใหจํ าเลย          
และบรวิารออกจากทีด่นิพพิาท และใหจ ําเลยใชคาเสยีหายแกโจทกเดอืนละ 2,000 บาท นบัแตวนัฟอง
ไปจนกวาจะออกจากที่ดินดังกลาว คาฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลใหเปนพับ

จํ าเลยฎีกา
ระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ศาลชั้นตนไดสงคํ ารองของทนายจํ าเลยและสัญญา

ประนีประนอมยอมความระหวางโจทกและจํ าเลยมายังศาลฎีกาเพื่อพิจารณาและพิพากษาตามยอม 
โดยในสัญญาประนีประนอมยอมความระบุวา โจทกยอมรับวาที่ดินพิพาทเปนของจํ าเลย โจทก    
จะไมเขาไปยุ งเกี่ยวกับที่ดินดังกลาวอีกตอไป และศาลชั้นตนมิไดลงลายมือช่ือในสัญญา
ประนีประนอมยอมความ

ศาลฎีกาพิจารณาสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาวแลวเห็นวาศาลชั้นตนยังมิได
สอบถามคูความใหไดความชัดเจนวา สัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาวไดทํ าโดยถูกตอง  
ตรงกบัเจตนาที่แทจริงของคูความหรือไม และผูพิพากษาศาลชั้นตนยังไมไดลงลายมือช่ือในสัญญา
ประนปีระนอมยอมความ จงึไมอาจพพิากษาตามยอมได ใหสงส ํานวนคนืศาลชัน้ตน เพือ่ใหศาลชัน้ตน
เรียกตัวโจทกและจํ าเลยมาสอบถามใหไดความชัดเจนวาสัญญาประนีประนอมยอมความดังกลาว
ไดทํ าโดยถูกตองตรงกับเจตนาที่แทจริงของโจทกและจํ าเลยหรือไม และใหผูพิพากษาศาลชั้นตน 
ดงักลาวลงลายมอืช่ือในชองผูพพิากษาในสญัญาประนปีระนอมยอมความใหเรียบรอย แลวจงึสงส ํานวน
คนืศาลฎีกาเพื่อดํ าเนินการตอไป

ศาลชั้นตนหมายเรียกตัวโจทกและจํ าเลยมาสอบถามแลวใหสงสํ านวนคืนศาลฎีกา   
เพื่อดํ าเนินการตอไป

ศาลฎกีาไดพจิารณาค ําแถลงของคูความตามรายงานกระบวนพจิารณาของศาลชัน้ตนแลว
โจทกแถลงวาโจทกไมเคยแตงตั้งทนายความเพื่อทํ าสัญญาประนีประนอมยอมความกับจํ าเลย      
ในชัน้ฎกีา ใบแตงทนายความโจทกเปนเอกสารปลอมซึง่โจทกไดไปแจงความด ําเนนิคดแีกผูทีป่ลอม   
ใบแตงทนายความโจทกไวแลว และโจทกไมมคีวามประสงคทีจ่ะท ําสัญญาประนปีระนอมยอมความ
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กบัจ ําเลย เมือ่โจทกไมมคีวามประสงคทีจ่ะท ํายอมกบัฝายจ ําเลย งานไกลเกล่ียจงึไมสามารถด ําเนนิการ
เพื่อใหศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาตามยอมตามสัญญาประนีประนอมยอมความที่ทนายจํ าเลยเสนอ
ตอศาลได

ค ําพิพากษาศาลฎีกาท่ี....... / ........
เร่ือง ฉอโกง
คดนีีจ้ ําเลยไดรับอนุญาตใหฎีกาในปญหาขอเท็จจริง ตอมาจํ าเลยแถลงวาประสงคจะให

ศาลฎีกาไกลเกลี่ยเพื่อหาขอยุติในคดีนี้กับฝายโจทกรวม เนื่องจากคดีดังกลาวเปนคดีที่คู ความ
สามารถตกลงประนีประนอมยอมความกันได ศาลฎีกาไดมีหนังสือสอบถามความประสงค        
ของโจทกรวมตั้งแตวันที่ 17 เมษายน 2547 จนบัดนี้วันที่ 14 กันยายน 2547 เวลาลวงเลย                 
มาพอสมควรแลว ยังไมไดรับคํ าตอบจากโจทกรวม

3.6  ทัศนคติของผูพิพากษาศาลฎีกาท่ีมีตอการไกลเกล่ีย

 นายนนัทชยั เพยีรสนอง30 เหน็วา การไกลเกลีย่ในศาลฎกีานัน้มขีอจ ํากดัในเรือ่งทีว่าคูความ
ฝายที่ชนะคดีมาแลวอาจจะมีขอแคลงใจ หากศาลฎีกามีหนังสือไปเรียกฝายเขามาไกลเกลี่ย         
อาจคิดไดวาศาลฎีกามีสวนไดเสียกับอีกฝายก็เปนได และคิดวาสาเหตุที่ทํ าใหการไกลเกลี่ย           
ในศาลฎีกาไมคอยไดรับความนิยมเหมือนในศาลชั้นตนเปนเพราะนโยบายของประธานศาลฎีกา  
แตละทานที่มีความเปลี่ยนแปลงไปในแตละยุคสมัย ประกอบกับขาดการประชาสัมพันธ ทํ าใหคน          
ไมทราบวามีการไกลเกลี่ยในศาลฎีกา

นางเปรมใจ  กติคิณุไพโรจน31 กลาววา การไกลเกล่ียในศาลฎกีานัน้มขีอจ ํากดัคอนขางมาก
ฝายที่ชนะคดีมาในศาลชั้นตนและหรือศาลอุทธรณแลวคงเรียกเขามาไกลเกลี่ยไดยาก เวนแตคดี
ครอบครัวซ่ึงเปนเรื่องผลประโยชนของครอบครัวเขาก็นาจะมีความเปนไปไดสูงที่เขาจะยอมมา
ไกลเกลี่ยกัน

                                                       
30 นันทชัย เพียรสนอง. ผูพิพากษาศาลฎีกา. สัมภาษณ 6 กุมภาพันธ 2550.
31 เปรมใจ กิติคุณไพโรจน. ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา. สัมภาษณ 6 กุมภาพันธ 2550.
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นายศิริชัย จิระบุญศรี32 ใหความเห็นวา เดิมการไกลเกลี่ยในศาลนั้นในความคิด        
ขณะหนึง่มองวาไมเหมาะสม เพราะเกรงวาอาจจะไปมสีวนไดสวนเสยีหรือคูความอาจจะมองเจตนา   
วาจะไปล ําเอยีงเขาขางฝายใดฝายหนึง่ได แตปจจบุนัความคดิไดเปลีย่นแปลงไปเนือ่งจากมกีารแบงแยก       
ผูพพิากษาทีไ่กลเกลี่ยกับผูพิพากษาที่นั่งพิจารณาคดีตามปกติออกจากกันอยางเด็ดขาด

นายพิชิต ค ําแฝง33 กลาววา ปจจบุนัไมมีนโยบายสนับสนุนใหมีการไกลเกลี่ย จึงไมมี
อะไรมารองรับ และประชาชนก็ไมรูวาจะเขามาชองทางใดไดบาง

นายอุทัย โสภาโชติ34 ใหความเห็นวา ขอจ ํากัดของการไกลเกลี่ยในศาลฎีกา คือ กรณี        
ทีคู่ความอยูตางจังหวัดไกลๆ ก็จะเดินทางมาศาลฎีกาไมสะดวก ซ่ึงปจจุบันมีวิธีแก คือหากคูความ
ตองการจะไกลเกลีย่กใ็หไปขอตกลงกนัทีศ่าลชัน้ตน ศาลชัน้ตนกจ็ะจดขอตกลงกนัและท ําสัญญายอม
มาทีศ่าลฎกีา แตก็มีปญหาวาศาลชั้นตนมักจะไมคอยเขาใจ ไมคอยตรวจวาสัญญายอมนั้น มีสภาพ
บงัคบัตามกฎหมายหรือไม ขัดตอกฎหมายหรือไม บางครั้งผูพิพากษาศาลชั้นตนก็ลืมลงชื่อในชอง
ผูพิพากษา ทํ าใหขัดของแกศาลฎีกาที่จะพิพากษาตามยอม เพราะศาลฎีกาก็ตองจดรายงานและสง
สํ านวนไปใหศาลชั้นตนลงชื่อกอนจึงทํ าใหเกิดความลาชา

อุปสรรคของการท ํายอม คอื การท ํายอมนัน้คูความทกุฝายตองมาศาลทกุฝาย หากขาดบางฝาย
ก็จะทํ ายอมไมได และอุปสรรคอีกประการ คือ หากเปนคดีเยาวชนผูแทนโดยชอบธรรม จะทํ า
สัญญายอมแทนผูเยาว ตองไดรับอนญุาตจากศาลเยาวชนเสยีกอน ศาลฎกีาจะอนญุาตในคดเีองไมได
ซ่ึงในอดีตศาลฎีกาสามารถอนุญาตไดเอง แตภายหลังมีพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและ   
ครอบครัวแลว หากเปนกรณีที่ผูแทนโดยชอบธรรมจะทํ าสัญญายอมแทนผูเยาวจะตองขออนุญาต
จากศาลเยาวชนทุกกรณีไมมีขอยกเวน จึงเปนขอขัดของหนึ่งที่ทํ าใหเกิดความลาชา

นอกจากนี้ศาลฎีกายังขาดแคลนบุคลากร เครื่องมือ และสถานที่สํ าหรับงานไกลเกลี่ย 
และปจจุบันศาลฎีกาจะทํ าการไกลเกลี่ยใหเฉพาะที่ขอมา ไมไดสอบถามลงไปทํ าใหคดีมีนอย      
งานไกลเกลี่ยในศาลฎีกาจึงไมเปนกิจจะลักษณะเหมือนสมัยกอน อยางไรก็ตามเปนเรื่องนโยบาย
ของผูบริหารดวยวาเหน็ควรจะขยายระบบงานไกลเกล่ียใหมากขึน้หรือไม สํ าหรับปญหาและอปุสรรค
ของการไกลเกลีย่ในศาลฎกีาในเรือ่งของกฎหมายนัน้เหน็วาปจจบุนัยงัไมมกีฎหมายในเรือ่งทีว่าขอตกลง
ระหวางการเจรจากันนั้นจะเอาไปใชอางอิงเปนพยานหลักฐานไมได และหามมิใหเปดเผยขอมูล
หรือความลับใดๆ ที่ไดจากการไกลเกลี่ยที่มีอยูก็เปนเพียงระเบียบเทานั้น

                                                       
32 ศิริชัย จิระบุญศรี. ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา. สัมภาษณ 6 กุมภาพันธ 2550.
33 พิชิต คํ าแฝง. ประธานแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกา. สัมภาษณ 13 กุมภาพันธ 2550.
34 อุทัย โสภาโชติ. ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา. สัมภาษณ 8 กุมภาพันธ 2550.
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นายชวลิต ตุลยสิงห35 มองวาการไกลเกลี่ยในศาลฎีกานั้นมีขอจํ ากัด คือ ไมไดสัมผัสกับ
คูความโดยตรง เพราะไมไดเจอคูความเหน็แตสํ านวน และเหน็วาประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง
ยังมีลักษณะไมยืดหยุนเหมือนวิธีพิจารณาคดีแรงงานที่เปดโอกาสใหคุยกันไดทีละฝาย และเห็นวา
ควรมกีฎหมายคุมครองในเรื่องการหามนํ าเอาพยานหลักฐานในการไกลเกลี่ยไปใช ในชั้นศาล

นายมนตรี ยอดปญญา36 ใหความเห็นวา การไกลเกลี่ยในชั้นศาลฎีกานั้นมีขอเสีย     
หรือขอจ ํากัดเนื่องจากศาลฎีกาเปนศาลสุดทาย หลังจากมีคํ าพิพากษามา 2 ศาล โดยเฉพาะอยางยิ่ง
คดีที่ยืนตามกันมา 2 ศาล ฝายที่ชนะมามีโอกาสที่จะลดขอหรือมายอมไกลเกล่ียในศาลฎีกานอย     
เพราะเขามีความมั่นใจวาเขาชนะคดีมาแลว 2 ศาล และเนื่องจากผลของคํ าพิพากษาออกไปแลว    
การทีจ่ะไกลเกลีย่ในคูความลดขอลงถอยจ ํานวนลง ทัง้ๆ ทีเ่ขามสิีทธิจะไดในเนือ้ค ําพพิากษาเหน็ๆ นัน้
เปนเรือ่งทีม่ขีอจ ํากดั นอกจากนีก้รณคีูความบางประเภท เชน สถาบนัการเงนิ การทีจ่ะใหทนายความ   
ผูรับมอบอํ านาจมายอมความก็จะตองไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารระดับสูง หรือผูมีอํ านาจ     
ในการตัดสินใจก็นับวาเปนขอจํ ากัดหนึ่ง

นายรตัน  กองแกว37 มองวา คูความจะไมคอยใหความส ําคญักบัการไกลเกล่ียในศาลฎกีา
เพราะเขาสูคดีมา 3 ศาล เขาก็อยากรูแพรูชนะไปเลย ฝายที่ชนะ 2 ศาลแลวเห็นวาไดเปรียบแลว       
ก็ไมอยากไกลเกล่ีย ฝายที่แพมา 2 ศาลแลวก็อยากไกลเกลี่ย อยางนี้ก็เปนไปไดยาก นอกจากนี้
อุปสรรคอีกอยางคือเราไมสามารถลงไปแจงเขาใหมาไกลเกลี่ยได ตองมีความประสงคของคูความ
ฝายใดฝายหนึง่ขึน้มา ถาฝายใดฝายหนึง่ขอมากส็ามารถท ําได แตถาอกีฝายไมยอมกไ็มสามารถจะท ําได

นายพีรพล พิชยวัฒน38 ใหความเห็นวา ลักษณะคดีที่ขึ้นมาศาลฎีกาสวนมากเปนคดี         
ที่คอนขางยุงยาก คูความสูคดีกันมานานแลว บางทีก็ไมอยากไกลเกล่ียแลว เพราะตกลงกันยาก     
ถึงไกลเกลีย่ไปกท็ ําใหเสยีเวลาเพราะไมสามารถตกลงกนัได อีกประการหนึง่คอืยงัมกีารประชาสมัพนัธ
นอยเกินไป

นายฐานันท  วรรณโกวิท39 คดิวาการไกลเกลี่ยคดีนั้นเหมาะสํ าหรับศาลชั้นตนมากกวา 
เนือ่งจากคูความเพิง่มาพบกนัและยงัไมเสียเวลาและคาใชจาย แตในชัน้ศาลสงูคูความยอมทราบผลคดี
ในศาลชัน้ตนและศาลอุทธรณวาฝายใดเปนฝายชนะ ฝายใดเปนฝายแพ ฝายที่ไดเปรียบก็จะไมยอม
ทีจ่ะเจรจาดวยเพราะถือวาตนเปนฝายชนะคดีมาแลว ฝายที่แพคดีแมอยากจะเจรจา แตฝายที่ชนะคดี
                                                       

35 ชวลิต ตุลยสิงห. ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา. สัมภาษณ 6 กุมภาพันธ 2550.
36 มนตรี ยอดปญญา. ผูพิพากษาศาลฎีกา. สัมภาษณ 12 กุมภาพันธ 2550.
37 รัตน กองแกว. ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา. สัมภาษณ 12 กุมภาพันธ 2550.
38 พีรพล พิชยวัฒน. ผูพิพากษาศาลฎีกา. สัมภาษณ 30 มกราคม 2550.
39 ฐานันท วรรณโกวิท. ผูพิพากษาศาลฎีกา. สัมภาษณ 30 มกราคม 2550.
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ไมยอมเจรจาดวย ทํ าใหไมสามารถที่จะไกลเกลี่ยหรือประนีประนอมกันได โอกาสที่จะไกลเกลี่ย
ในชั้นฎีกาคิดวามีนอย และเนื่องดวยศาลฎีกาตั้งอยูในจุดกลาง แตคดีความสวนใหญอยูในภูมิภาค 
คูความเดนิทางมายังสวนกลางอาจจะไมไดรับความสะดวกตองเสียคาเสียหาย

หมอมหลวงฤทธเิทพ เทวกลุ40 กลาววาเทาทีผ่านมาในศาลฎกีามกีารไกลเกล่ียไมมากเทาไร
ไมนาจะถึง 5% เนื่องจากเมื่อคดียืดเยื้อมาถึงศาลฎีกาแลวก็เปรียบเสมือนตอสูกันมานาน จนไมมี
อะไรจะพดูกนัอกี และการจะนัดกันขอใหศาลฎีกาทํ าการไกลเกลี่ยใหก็มีปญหายุงยาก ในการติดตอ 
สํ าหรับผูพพิากษาศาลฎีกาก็มีภาระงานคดีเยอะอยูแลว ไมมีเวลาที่จะไปไกลเกลี่ยได

นายพชัิย อภชิาตอ ํามฤต41 เหน็วา โอกาสทีจ่ะตกลงกนัในศาลฎกีามนีอยกวาในศาลชัน้ตน
และศาลอุทธรณ เพราะศาลอุทธรณช้ีขาดมาแลววาฝายใดชนะฝายใดแพ ก็จะเห็นความไดเปรียบ
เสียเปรียบเชิงคดีแลว เวนแตศาลชั้นตนจะพิพากษาวาชนะ แตศาลอุทธรณพิพากษากลับเปนแพ     
จงึมีโอกาสที่คูความจะอยากตกลงกัน

นายองอาจ  โรจนสพุจน42 มองวา ขอจ ํากดัของการไกลเกลีย่ในศาลฎกีา คอืเราไมรูวาคูความ
เขาประสงคยงัไง เพราะไมมคีูความมาศาลมแีตสํ านวนมาศาลจงึเปนการยาก นอกจากคูความเขาตกลงกนัเอง
และขาดการประชาสัมพันธคูความอาจไมทราบวาสามารถไกลเกลี่ยในศาลฎีกาได

นายกิติศักดิ์ กิตติคุณไพโรจน43 ใหความเห็นวา การไกลเกลี่ยในชั้นอุทธรณฎีกา 
โอกาสจะท ําส ําเรจ็มนีอยเพราะมผีลแหงคดใีนศาลชัน้ตนอยูแลว ฝายใดชนะเขากไ็มอยากมาไกลเกลีย่
เพราะเขาถอืแตมเหนือกวา ฝายที่เสียเปรียบก็พยายามใหไกลเกลี่ยเพื่อไดประโยชนของเวลา แตมอง
วาระยะเวลาที่ลวงเลยมานานอาจเปนขอดีได คือคูความอาจเกิดความเบื่อหนายคดีเลยยอมกัน    
หรือกรณีที่ศาลชั้นตนชนะ ศาลอุทธรณแพก็มีโอกาสไกลเกลี่ยไดเพราะถือวาเสมอ อยางไรก็ตาม    
กอ็ยูที่นโยบายเปนหลัก

นายดิเรก อิงคนินันท44 กลาววา หากคูความฝายใดชนะคดีมาสองศาล การที่จะไกลเกลี่ย
ก็คอนขางจะยากเพราะคูความมีทิฐิ แตถาชนะคนละศาลก็ยังมีโอกาสที่จะไกลเกลี่ยเพราะเสมอกัน 
แตบางเรือ่งอยางเช็คลูกหนี้ชนะในศาลชั้นตนแตในศาลสูงอาจจะแพก็ไดก็อาจไกลเกลี่ยได

                                                       
40 ฤทธิเทพ เทวกุล. ผูพิพากษาศาลฎีกา. สัมภาษณ 31 มกราคม 2550.
41 พิชัย อภิชาตอํ ามฤต. ผูพิพากษาศาลฎีกา. สัมภาษณ 2 กุมภาพันธ 2550.
42 องอาจ โรจนสุพจน. ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา. สัมภาษณ 7 กุมภาพันธ 2550.
43 กิติศักดิ์ กิตติคุณไพโรจน. ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา. สัมภาษณ 12 กุมภาพันธ 2550.
44 ดิเรก อิงคนินันท. ผูพิพากษาศาลฎีกา. สัมภาษณ 1 กุมภาพันธ 2550.
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นายชูเกียรติ ตันทวีวงศ45 มองวา การไกลเกล่ียในชั้นศาลฎีกานั้นมีขอเสียมากกวา    
เพราะคูความทราบผลคด ี แพชนะมาในชัน้ศาลอทุธรณแลว หากศาลฎกีาไปเชญิชวนเขามาไกลเกลีย่
โดยจ ําเลยไมไดสมัครใจอาจจะเกิดขอครหานินทาได  ดงันัน้การไกลเกลี่ยในศาลฎีกา จึงไมประสบ
ความสํ าเร็จ

นายชาลี  ทัพภวมิล46 ใหความเห็นวา ปจจบุนัมีการไกลเกลี่ยในศาลฎีกานอย เนื่องจาก   
ไมมนีโยบายเนนหนักในการไกลเกลี่ยในศาลฎีกามากนัก เพราะศาลฎีกามีคดีมากขึ้นและเกินกํ าลัง
ผูพพิากษาและการไกลเกลีย่บางครัง้อาจเสยีเวลา ถาหากใชเวลาเขยีนค ําพพิากษาอาจเรว็กวา อีกเหตผุล
ที่การไกลเกล่ียในศาลฎีกาไมคอยไดรับความนิยมอาจเปนเพราะประชาชนไมทราบ เพราะเราไมมี
หนงัสอืแจงยังคูความวาประสงคจะไกลเกลี่ยหรือไม นอกจากนั้นเมื่อคดีมาถึงศาลฎีกาแลวการตอสู
หรือมองในจุดผลของคดีเร่ิมเห็นแลววาฝายตนนาจะชนะคดีมากกวา ไมเหมือนในศาลชั้นตน         
คูความยังไมรูไตในคดีกันจึงยังพอมีขอตอรองกันได

นายกํ าธร โพธิสุวัฒนากุล47 ใหความเห็นวา ไมเห็นดวยกับการไกลเกลี่ยในศาลฎีกา 
เพราะคดิวาไมมปีระโยชน เนือ่งจากคูความฝายทีช่นะคดมีาในศาลลางแลว โดยเฉพาะชนะมาสองศาล
ดูออกวาศาลฎีกาตองตัดสินอยางไร โอกาสที่ศาลฎีกาจะพลิกผลคํ าพิพากษามีนอยมาก เพราะมี
มาตรฐานเดยีวกัน ทั้งนี้เวนแตเปนคดีที่ใหญมากๆ หรือมีคดีสาขาอยูเยอะ ถาทํ ายอมในคดีแพงจะทํ า
ใหคดอ่ืีนๆ ไดเลิกกัน จึงสมควรใหมีการไกลเกลี่ยในศาลฎีกา

3.7  บทสมัภาษณนิติกรศาลฎีกาผูทํ าหนาท่ีไกลเกล่ียขอพิพาท

3.7.1 นางสาวนฤมล ทองสมบูรณ
ปฏิบตัหินาทีใ่นระหวางป พ.ศ. 2541-2546  กลาวถึงงานไกลเกล่ียไววา กอนทีต่น

จะเขามาทํ าหนาที่นิติกรงานไกลเกล่ียไดมีผูที่ปฏิบัติหนาที่มากอนหนานี้แลว โดยผูที่ปฏิบัติหนาที่
มากอนตนไดเคยกลาวไววา ในสมยัของนายศกัดา โมกขมรรคกลุ คดไีดเสรจ็สิน้ไปจากการพจิารณา
ของศาลฎีกาเปนจํ านวนมาก ทั้งนี้นายศักดาไดสงเสริมใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทสืบตอมาจากยุค
ของนายประมาณ  ชันซื่อ ที่เปนผูจัดตั้งขึ้น  ผูใหสัมภาษณยังกลาวตอไปอีกวาในสมัยของนายศักดา  
โมกขมรรคกุล สํ านวนในหองเก็บสํ านวนที่รอจายใหแกผูพิพากษาแทบจะไมมีเหลืออยูเลย          

                                                       
45 ชูเกียรติ ตันทวีวงศ. ผูพิพากษาศาลฎีกา. สัมภาษณ 7 กุมภาพันธ 2550.
46 ชาลี ทัพภวิมล. ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา. สัมภาษณ 7 กุมภาพันธ 2550.
47 กํ าธร โพธิสุวัฒนากุล. ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา. สัมภาษณ 31 มกราคม 2550.
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ทั้งนี้สืบเนื่องมาจากนโยบายในการเรงรัดคดีใหเสร็จไปจากการพิจารณาของศาลอยางรวดเร็ว      
ในสมยัของนายศกัดา ไดมกีารเรงจายส ํานวน และจดัใหมกีารประนปีระนอมยอมความเกดิขึน้อยางมาก

ชวงเวลาที่ผูใหสัมภาษณทํ าหนาที่ดังกลาว เห็นวาไมมีนโยบายในการไกลเกลี่ย
ขอพพิาทอยางชัดเจนเหมือนกับสมัยของนายประมาณ  ชันซื่อและนายศักดา  โมกขมรรคกุล ซ่ึงใน
ชวงเวลาทีผู่ใหสัมภาษณท ํางานในศาลฎกีานัน้ อยูในสมยัของนายปนทพิย สุจริตกลุ นายจเร อํ านวยวฒันา  
นายธวชัชัย  พทิกัษพล  และนายสนัต ิ  ทกัราล  ด ํารงต ําแหนงเปนประธานศาลฎกีา จงึพอจะคาดการณ
ไดวาสาเหตทุีไ่มมกีารสงเสรมิใหด ําเนนิการไกลเกลีย่ขึน้กเ็พราะวา คดคีวามไดลดลงไปจากศาลฎกีา
เปนจํ านวนมาก จนผูบริหารในยุคถัดมาจากทานศักดา โมกขมรรคกุล มิไดสงเสริมมาตรการ        
ดงักลาวมาใชในการลดปรมิาณคดใีนศาลฎกีาแตอยางใด จนกระทัง่ถึงยคุของนายสนัต ิทกัราล  ซ่ึงผูให
สัมภาษณไมแนใจวาเปนชวงวิกฤติเศรษฐกิจหรือไม  ทํ าใหคดีความเขาสูศาลฎีกาจํ านวนมากจน
กระท่ังไมมีหองเก็บสํ านวน

งานทีท่ํ าจะเปนการประสานงานระหวางคูความ ผูชวยผูพิพากษา และผูพิพากษา
เจาของส ํานวน  คดีที่เขาสูการไกลเกลี่ยสวนใหญเปนคดีแพง  และคดีการคาระหวางประเทศ

ขัน้ตอนในการท ําส ํานวนไกลเกล่ีย จะเริม่จากการทีคู่ความยืน่ค ํารองขอไกลเกลีย่  
ซ่ึงมทีัง้กรณทีีคู่ความไดตกลงท ําสญัญาประนปีระนอมยอมความกนัขึน้แลว และยงัไมมกีารท ําสญัญา
ประนปีระนอมยอมความตอกัน  ซ่ึงในกรณีที่ยังไมมีการทํ าสัญญาประนีประนอม  ผูใหสัมภาษณ  
กจ็ะแนะน ําใหผูขอไกลเกลีย่ไปตดิตอกบัคูกรณกีนันอกรอบเพือ่หาขอสรุปในการท ําสญัญายอมกนักอน  
ซ่ึงหากทํ าการตกลงไมสํ าเร็จก็จะดํ าเนินการนัดหมายใหมาทํ าการตกลงกันในศาลอีกครั้ง โดยผูให
สัมภาษณมีหนาที่ในการติดตอนัดหมายคูความเอง

ตอมาเมื่อคูกรณีไดทํ าการตกลงกันนอกรอบสํ าเร็จแลว ผูใหสัมภาษณก็จะให    
ผูขอไกลเกลี่ยยื่นตัวสัญญาประนีประนอมฯ เขามากอน เพือ่ตรวจสอบดูวาสัญญาประนีประนอมฯ 
ชอบดวยกฎหมายหรือไม และขอตกลงในสัญญาเปนไปตามประเด็นที่ฟองรองพิพาทกันหรือไม 
โดยสัญญาประนีประนอมยอมความจะตองเกี่ยวของกับประเด็นที่พิพาทกันในคํ าฟองและคํ าใหการ
จะตกลงกนันอกประเดน็ไมได เมือ่ไดรับค ํารองขอไกลเกลีย่และสญัญาประนปีระนอมยอมความแลว
ก็จะทํ าปกสํ านวนคดีไกลเกลี่ยขึ้นและเสนอผูชวยผูพิพากษาที่ทํ าคดีไกลเกลี่ย เพื่อพิจารณาจาย     
ใหแกเจาของส ํานวนทัง้นีห้ากเปนคดพีเิศษ กจ็ะตองเสนอจายใหกบัผูพพิากษาในแผนกคดพีเิศษนัน้ๆ
ทํ าการไกลเกลี่ย ตอมากจ็ะก ําหนดวันนัดไกลเกล่ียขึ้น โดยจัดหองไกลเกลี่ยพรอมกับนัดคูความและ
ผูพพิากษาเจาของสํ านวนพรอมทั้งผูชวยผูพิพากษาเขาสูหองพิจารณาที่ไดจัดเตรียมไว  เพื่อพิจารณา
ขอตกลงทีไ่ดท ําสญัญาประนปีระนอมยอมความตอกนั และท ําการลงนามในรายงานกระบวนพจิารณา
และคํ าพิพากษา เพื่อสงคืนศาลชั้นตนใหอานตอไป
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ผูใหสัมภาษณกลาวอกีวาศาลฎกีาไมมนีโยบายรณรงคและสงเสรมิใหมกีารไกลเกลีย่
เกิดขึ้นอีกทั้งก็ไมเคยมีการประชาสัมพันธในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ผูขอไกลเกลี่ยทราบวาสามารถทํ า
การไกลเกลีย่ในศาลฎกีาได จากนโยบายทีศ่าลชัน้ตนสงเสรมิและประชาสมัพนัธเกีย่วกบังานไกลเกล่ีย
ในศาลชัน้ตนแตละศาล ซ่ึงไดมกีารอธบิายวาการไกลเกล่ียสามารถท ําไดในทกุชัน้ศาลเพยีงแคเทานัน้

3.7.2 นางสาว ปวัณสรณ  พิมพปญญาสุข
เจาหนาที่ศาลฎีกาผูปฏิบัติหนาที่ในงานไกลเกลี่ยของศาลฎีกาป พ.ศ. 2547 ถึง 

พ.ศ. 2548 ไดกลาวถึงลักษณะของงานที่ผูใหขอมูลทํ า มีดังตอไปนี้
1. ประสานงานกับคูความในคดีที่มีการยื่นคํ ารองขอไกลเกลี่ยและคูความ     

อีกฝายหนึ่งยังไมทราบ โดยทํ าหนาที่ในการแจงใหคูความอีกฝายหนึ่งทราบวา ผูขอไกลเกลี่ย         
มคีวามประสงคทีจ่ะท ําการประนปีระนอมยอมความดวย การตดิตอไดกระท ําโดยการโทรศพัทตดิตอ
เปนการภายในกอน หากตดิตอทางโทรศพัทไมไดกจ็ะท ําเปนหนงัสอืราชการเพือ่ใหคูความไดทราบ
การไกลเกล่ีย พรอมกับแจงวันนัดทํ าการไกลเกล่ียโดยใหคูความทั้งสองฝายมายังศาลฎีกา เพื่อทํ า
การตกลงประนีประนอมยอมความกัน

2 ท ําหนาทีป่ระสานงานกบัผูชวยผูพพิากษาและผูพพิากษาเจาของส ํานวนไกลเกล่ีย
เพื่อกํ าหนดวันนัดทํ าการไกลเกลี่ย ขั้นตอนดังกลาวนี้จะดํ าเนินการไดตอเมื่อคูความทั้งสองฝาย     
ไดตกลงที่จะเขารวมการไกลเกลี่ย ทัง้นีว้ตัถุประสงคของการจัดใหมีการไกลเกลี่ยก็คือการที่คูกรณี
พิพาททั้งสองฝายยินยอมระงับขอพิพาทดวยความสมัครใจ อันจะทํ าใหเกิดความพึงพอใจและยุติ
ขอบาดหมางไดอยางแทจริง

3 ทํ าสํ านวนคดีไกลเกลี่ย โดยแยกสํ านวนไกลเกลี่ยออกจากสํ านวนคดีหลัก   
ทีคู่ความฎีกาขึ้นมายังศาลฎีกา

4 บนัทกึผลของการดํ าเนินคดีไมวาจะทํ าการไกลเกลี่ยสํ าเร็จหรือไม
ผูวิจัยไดสอบถามถึงการเก็บสถิติของคดีที่ไกลเกลี่ย พบวา ผูใหขอมูลไดบันทึก

หมายเลขคดดี ําทีไ่ดมกีารไกลเกลีย่เกิดขึ้นพรอมกับบันทึกผลวาทํ าการไกลเกลี่ยสํ าเร็จหรือไมเทานั้น  
และไดรวบรวมส ํานวนไกลเกลีย่ไวโดยแยกเปนสัดสวน แตกม็ไิดจดัเกบ็หรือแบงแยกประเภทของคดี
ใหชัดเจนเพียงพอที่จะทํ าใหคนควาไดสะดวก

เกี่ยวกับสํ านวนจะมีการแยกสํ านวนไกลเกลี่ยออกจากสํ านวนคดีหลักที่คูความ
ฎกีาขึน้มาโดยแยกปกส ํานวนอยางชดัเจน แตกย็งัคงตองน ําส ํานวนคดหีลักมาใชตรวจสอบความถกูตอง
ในคดทีีไ่กลเกลี่ยอันไดแก ตรวจดูคํ าพิพากษาของศาลลางทั้งสองศาล  ดูวาผูใดฎีกาและอีกฝายหนึ่ง
แกฎกีาหรอืไม  ศาลสั่งรับฎีกาหรือไม  ทุนทรัพยที่พิพาทกันในชั้นฎีกาเปนจํ านวนเทาใด  ศาลฎีกา
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มคี ําพิพากษาแลวหรือไม ซ่ึงถาหากมีการตัดสินคดีแลวแตยังไมไดสงไปใหศาลชั้นตนอาน ก็จะแจง
ไปยงัผูพพิากษาเจาของส ํานวนเพือ่ขอส ํานวนมาท ําการไกลเกลีย่ หากส ํานวนคดหีลักอยูทีง่านสวนคดี
(งานรบัฟอง) ผูใหสัมภาษณกจ็ะด ําเนนิการไปตามขัน้ตอนดงักลาวไดโดยสะดวก แตถาหากส ํานวน    
คดีหลักไดมีการจายไปยังผูพิพากษาศาลฎีกาใหพิจารณาแลว ก็จะนํ าคํ ารองที่คูความขอไกลเกลี่ย
ไปสงยังงานจายสํ านวนเพื่อใหงานจายสํ านวนขอยืมสํ านวนมาจากผูพิพากษาเจาของสํ านวนมาทํ า
การไกลเกลี่ยตอไปได สํ าหรับงานไกลเกลี่ยขอพิพาทดังกลาวนี้มีผูใหสัมภาษณปฏิบัติงานโดยลํ าพัง

ประเภทของคดีที่คูความประสงคจะใหมีการไกลเกลี่ยในชวงที่ผูใหสัมภาษณ
ปฏิบตัหินาทีอ่ยูนัน้มคีดแีพง คดอีาญา และคดทีรัพยสินทางปญญา สํ าหรับคดแีพงทีท่ ําการไกลเกลีย่
สวนมากจะเปนคดีที่มีทุนทรัพยตั้งแต 200,000 บาทขึ้นไป จนถึงหลายลานบาท ซ่ึงในคดี        
ทรัพยสินทางปญญากเ็ปนลักษณะดงักลาวดวยเชนกนั สวนคดอีาญาทีคู่ความประสงคจะไกลเกล่ียนัน้
ไดแกคดคีวามผิดอันยอมความได  อันไดแก  คดียักยอก  ฉอโกง  โกงเจาหนี้  เมือ่จํ าเลยไดชดใช   
คาเสยีหายใหแกผูเสียหายแลวคดีก็ระงับกันไป

หากคูความประสงคที่จะใหมีการไกลเกลี่ยเกิดขึ้นจะตองดํ าเนินการยื่นคํ ารองขอ
ไกลเกลี่ยที่งานสวนคดี พรอมกับยื่นสัญญาประนีประนอมยอมความ (ในกรณีที่ทํ าการตกลงกัน
นอกศาลฎีกามากอน)

เมื่อไดสอบถามผูใหสัมภาษณตอไปทํ าใหผูวิจัยทราบวา ศาลฎีกาในสมัยที่ผูให
สัมภาษณไดปฏิบตัหินาทีด่งักลาวมไิดมกีารประชาสมัพนัธงานไกลเกลีย่แตอยางใด ทัง้นีคู้ความทีร่องขอ
ไกลเกลี่ยทราบขอมูลมาจากศาลชั้นตนวาสามารถทํ าการประนีประนอมยอมความกันในศาลฎีกาได

ในสวนของขัน้ตอนในการด ําเนนิการไกลเกล่ีย  ผูใหสัมภาษณกลาววา  ขัน้ตอนนี้
เปนขัน้ตอนสํ าคัญ  โดยผูใหสัมภาษณจะทํ าหนาที่ประสานงานเจรจาระหวางคูความ  และชวยเหลือ
ใหกระบวนการตอรองของคูความดํ าเนินอยูได และยงัมหีนาที่ในการชวยผอนคลายความตึงเครียด  
ขจดัความไมเปนมิตรระหวางคูกรณีพิพาท  และปองกันการหนวงเหนี่ยวหรือถวงเวลาในการเจรจา

ในสวนของขัน้ตอนการท ําค ําพพิากษาผูใหสัมภาษณมไิดมหีนาทีเ่กีย่วของในสวนนี้  
คงเปนหนาที่ของผูชวยผูพิพากษาในการจัดทํ ารางนํ าเสนอเจาของสํ านวนตอไป

DPU



117

3.8  การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลชั้นตนและศาลอุทธรณ เปรียบเทียบกับการไกลเกล่ียในศาลฎีกา

3.8.1 ศาลชั้นตน
(1) ศาลแพง48

ศาลแพงเปนศาลที่มีปริมาณคดีมากอีกทั้งคดีตางๆ ก็มีความสลับซับซอน
หากคูความดํ าเนินกระบวนพิจารณาไปจนถึงขั้นตอนการพิพากษาคดี บางคดีอาจเสียคาใชจายสูง 
ทั้งยังอาจมีการอุทธรณฎีกาตอไปอีก กอใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจของชาติ  ในสวนรวม   
การประนีประนอมยอมความเปนกระบวนการยุติขอพิพาทในศาลทางหนึ่งที่ทํ าใหคดีความเสร็จสิ้น
ไปโดยเร็วโดยคูความจะเกิดความรูสึกที่ดีตอกัน ทั้งยังเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายใน       
การด ําเนนิคดขีองคูความอกีดวย ศาลแพงจงึพฒันางานศาลไปอกีกาวหนึง่ดวยการ จดัใหมงีานไกลเกลีย่
เพือ่ยงัใหเกิดการประนีประนอมยอมความขึ้น

     การดํ าเนินงาน
1. วางระเบียบศาลแพง เรียกชื่อวาระเบียบศาลแพงวาดวยการไกลเกลี่ย 

เพือ่ยงัใหเกิดการประนีประนอมยอมความ พ.ศ. 2537 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2537 ออกใชบังคับ
2. ก ําหนดใหถือขอเท็จจริงในการเจรจาไกลเกลี่ยเปนความลับ และคูความ

จะตองสละสิทธิที่จะนํ าเอาไปใชอางอิงโดยมีแบบฟอรมใหคู ความลงลายมือช่ือแสดงเจตนา       
สละสิทธิไวทั้งนี้เพื่อมิใหมีผลกระทบตอคดีทีกํ าลังพิจารณา

3. การดํ าเนินกระบวนพิจารณาไกลเกลี่ยจะกระทํ าเปนคูขนานพรอมไป
กบักระบวนพจิารณาปกตกิลาวคอืสํ าหรับคดฟีองใหม แมจะถูกสงเขาสูกระบวนพจิารณาไกลเกล่ียแลว
คูความก็ยังคงตองดํ าเนินกระบวนพิจารณาไปตามปกติเชน สงหมายเรียกและสํ าเนาคํ าฟองแกจํ าเลย 
จ ําเลยตองยืน่ค ําใหการภายในเวลาที่กฎหมายกํ าหนดฯลฯ และเมื่อกระบวนพิจารณาปกติดํ าเนินไป
ถึงขัน้ตอนใดขั้นตอนหนึ่ง เชน ช้ีสองสถานหรือสืบพยานโจทก ผูพิพากษาเจาของสํ านวนอาจสั่งให
งดการพิจารณาเพื่อรอผลการไกลเกลี่ยก็ได สวนคดีที่อยูระหวางการพิจารณาจะดํ าเนินกระบวน
พจิารณาไกลเกลีย่เปนคูขนาดพรอมไปกบักระบวนพจิารณาปกต ิ เวนแตคูความรองขอหรือผูพพิากษา 
เจาของสํ านวนเห็นสมควรใหงดการพิจารณาปกติ เพื่อรอผลการไกลเกลี่ยก็ได

                                                       
48 ศาลแพง ข (2549). การไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความในศาลแพง. สืบคนเมื่อ

3 ธันวาคม 2549,  จาก http://www.cvcourt.com/Service/Service_1.htm
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4. ใชผู พิพากษาซึ่งทํ าหนาที่ไกลเกลี่ยแยกตางหากจากผู พิพากษา                          
เจาของสํ านวนโดยคัดเลือกผูพิพากษาที่มีความถนัดในการไกลเกลี่ยและจัดตั้งคณะไกลเกลี่ย
ประนปีระนอมยอมความขึ้นแลวกํ าหนดเวรไกลเกลี่ยไวลวงหนา

5. แยกสํ านวนไกลเกลี่ยออกจากสํ านวนเดิมดวยการตั้งสํ านวนใหม     
เรยีกวาส ํานวนไกลเกลี่ยใชอักษรยอวาปน../25..ผูกรวมไวกับสํ านวนเดิม

6. จัดหองไกลเกลี่ยแยกตางหากจากหองพิจารณาคดีมีลักษณะเปนหอง
แบบเฉพาะคลายหองประชมุเล็กเปนสัดสวนไมใหพลุกพลาน มอุีปกรณเครือ่งใชอํ านวยความสะดวก  
แกคูความเชนโทรศัพทสายตรง เครื่องถายเอกสาร เครื่องรับโทรสารและมีเจาหนาที่คอยจัดการ
ตอนรับกับใหบริการแกคูความตลอดเวลารวมทั้งจัดเครื่องดื่มไวบริการดวย

7. สํ าหรับงานธุรการ เนื่องจากงานไกลเกล่ียของศาลแพงไดแยกขั้นตอน
การปฏิบัติออกมาจัดทํ าอีกระบบหนึ่งจึงตองตั้งเปนแผนกเรียกวา แผนกงานไกลเกลี่ยของศาลแพง
และจัดเจาหนาที่ธุรการมารองรับงานนี้โดยจัดตั้งศูนยไกลเกล่ียประนีประนอมยอมความที่ช้ัน 9 
อาคารศาลแพงดวย

   การคัดเลือกคดี
1. คดีฟองใหม เมื่อโจทกยื่นฟองเจาหนาที่จะประทับตรายางแบบพิมพ

สอบถามขอมูลความประสงคของโจทกไวทีท่ายฟอง เพือ่ใหโจทกระบขุอเทจ็จรงิวาคดมีทีางตกลงกนั
ไดหรือไม และแสดงความจ ํานงวาประสงคจะใหศาลไกลเกล่ียหรือไมทกุคด ี สวนทีห่มายเรยีกเพือ่สง
สํ าเนาคํ าฟองใหจํ าเลยแกคดี เจาหนาที่ก็จะประทับตรามีขอความเชิญชวนจํ าเลยวาหากจํ าเลย
ประสงคที่จะประนีประนอมกับโจทก ใหติดตอศูนยไกลเกล่ียประนีประนอมยอมความของศาล 
ตามหมายเลขโทรศพัททีร่ะบไุว กรณเีชนนี ้อธิบด ีรองอธบิด ีผูจายส ํานวนแกผูพพิากษา หรือผูพพิากษา
เจาของสํ านวนจะทราบขอมูลเบื้องตนถึงความประสงคของคูความ อธิบดีหรือรองอธิบดีนั้นอาจสั่ง
ใหน ําคดเีขาสูระบบไกลเกลี่ยทันที หรือมิเชนนั้นผูพิพากษาเจาของสํ านวนอาจไกลเกลี่ยคดีดังกลาว
ดวยตนเองตามระบบธรรมดา หรืออาจจดรายงานกระบวนพจิารณาสงสํ านวนคนืแกอธิบดหีรือรองอธบิดี
เพือ่นํ าคดีเขาสูระบบไกลเกลี่ยตอไปก็ได

หมายเหตุ
1. ในกรณโีจทกหรือจ ําเลยประสงคจะใหไกลเกลีย่ในขัน้ตอนใดกอนวนันดั

พจิารณากส็ามารถแจงความจํ านงตอเจาหนาที่งานไกลเกลี่ยเพื่อดํ าเนินการใหได

DPU



119

2. สํ าหรับคดี
(1) ขับไล
(2) ละเมิด
(3) ผิดสัญญา

 (4) กูยืม
(5) คดีที่ธนาคารพาณิชยเปนโจทก
(6) คดีที่คูความมีความสัมพันธทางใดๆ มากอน
เมื่อโจทกยื่นฟอง และระบุขอเท็จจริงวาคดีมีทางตกลงกันได และ

ประสงคจะใหศาลไกลเกลีย่เจาหนาทีง่านรบัฟองอาจตดิตอจ ําเลยโดยทนัทแีลวนดัหมาย เพือ่ด ําเนนิการ
ไกลเกลี่ยตอไปก็ได

3. คดอียูระหวางพจิารณา เมือ่การพจิารณาไดด ําเนนิการไปแลวไมวาอยูใน
ขั้นตอนใด ถา

(1) ผูพพิากษาเจาของส ํานวนเหน็วาคดมีทีางตกลงกนัได หากมกีารเจรจากนั
อยางจริงจัง หรือ

(2) คูความรองขอใหนํ าคดีเขาสูระบบการไกลเกลี่ย ผูพิพากษาเจาของ
สํ านวนอาจจดรายงานกระบวนพจิารณาสงสํ านวนคนืใหแกอธิบดหีรือรองอธบิดเีพือ่น ําสํ านวนคดนีัน้
เขาสูระบบการไกลเกลี่ยตอไปก็ได

ขัน้ตอนการดํ าเนินงาน
1. เจาหนาทีด่ ําเนนิการตดิตอคูความก ําหนดวนันดัแลวเสนอส ํานวนไกลเกลีย่

ตอผูพิพากษา ซ่ึงทํ าหนาที่ไกลเกลี่ยกอนวันนัด
2. ในวนัไกลเกลี่ย ผูพิพากษาซึ่งทํ าหนาที่ไกลเกลี่ยจะไปพบคูความที่หอง

ไกลเกลี่ย ดวยบรรยากาศการประชุมอยางเปนกันเอง โดยไมสวมเสื้อครุย           
3. ผูพิพากษาซึ่งทํ าหนาที่ไกลเกลี่ยจะดํ าเนินการไกลเกล่ียดวยการชี้แจง

ระเบียบการไกลเกลี่ย ขอดีขอเสียรวมทั้งประโยชนของการประนีประนอมยอมความกอน แลวจึง
ด ําเนินการตอไป

4. หากคูความตกลงกนัไดกจ็ะมกีารจดบนัทกึไวในรายงานกระบวนพจิารณา
และจดัท ําสญัญาประนปีระนอมยอมความให แลวสงส ํานวนกบัคูความใหแกผูพพิากษาเจาของส ํานวน
ด ําเนินการพิพากษาตามยอมตอไป
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หากตกลงกันไมไดในนัดแรก ก็อาจมีการเลื่อนไปเจรจาตกลงกันอีก   
ในนดัหนา และทายที่สุดหากตกลงกันไมไดจริงๆ ผูพิพากษาซึ่งทํ าหนาที่ไกลเกลี่ยก็จะจดรายงาน
กระบวนพจิารณาสงส ํานวนเดมิกลบัสูการพจิารณาตามปกต ิ และเจาหนาทีจ่ะท ําลายส ํานวนไกลเกลีย่
นั้นเสีย

(2) ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ49

ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง เปนศาลชํ านัญ
พิเศษที่จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2540 เพื่อพิจารณาคดีทรัพยสินทางปญญาและการคา        
ระหวางประเทศ ซ่ึงประกอบดวยคดีแพงและคดีอาญา และมีขอพิพาทกับลักษณะคดีแตกตาง     
จากคดแีพงและคดอีาญาโดยทัว่ไป ทัง้วธีิพจิารณากม็บีทบญัญตักิ ําหนดไวโดยเฉพาะ โดยการไกลเกลีย่
เปนสวนหนึ่งของการกํ าหนดแนวทางการดํ าเนินคดีตามขอกํ าหนดของศาลทรัพยสินทางปญญาฯ 
ขอ 27 ซ่ึงผูพิพากษาเจาของสํ านวนเปนผูดํ าเนินการในหองพิจารณา ดังนั้น การไกลเกลี่ยของศาล
ทรัพยสินทางปญญาฯ จึงมีรูปแบบ วิธีการและแนวทางปฏิบัติแตกตางจากศาลอื่นในสาระสํ าคัญ    
2 ประการ คือ

1. ไกลเกลี่ยทั้งคดีแพงและคดีอาญาที่เปนความผิดอันยอมความได
2. กํ าหนดขั้นตอนการไกลเกลี่ย โดยใหผู พิพากษาเจาของสํ านวน         

เร่ิมดํ าเนินการไกลเกลี่ยในหองพิจารณา ในขั้นตอนการกํ าหนดแนวทางการดํ าเนินคดีกอน          
ตามขอกํ าหนดของศาลทรัพยสินทางปญญาฯ ขอ 27 แตถาคูความประสงคจึงสงคดีเขาสูระบบ    
ไกลเกล่ียขอพิพาทของศาล ซ่ึงมีการจัดระบบเชนเดียวกับระบบการไกลเกลี่ยของศาลอื่น รวมทั้ง 
สงคดีไปไกลเกลี่ยที่สํ านักระงับขอพิพาทตามที่คูความตองการดวย

ในระบบไกลเกลีย่ของศาลทรพัยสินทางปญญาฯ ดงักลาวขางตน เปนการจดั
ใหเหมาะสมกับลักษณะคดี สภาพขอพิพาท กฎหมาย และสภาวะของศาลชํ านัญพิเศษ

อยางไรก็ตาม ระบบไกลเกล่ียขอพิพาทของศาลทรัพยสินทางปญญาฯ 
ก็ยังคงตองมีการพัฒนาอยางตอเนื่องตอไปใหเหมาะสมกับสภาพปญหา ลักษณะคดี บทบัญญัติ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงที่จะแกไขเพิ่มเติมใหม และใหมีความเปนสากลมากขึ้น  
โดยมแีนวปฏบิตัใิหผูพพิากษาเจาของส ํานวนซึง่นดัไกลเกล่ียในชั้นกํ าหนดแนวทางในการดํ าเนินคดี
อาจด ําเนนิการไกลเกลี่ยในหองพิจารณาหรือในหองไกลเกลี่ย และมีดุลพินิจในการขอใหผูพิพากษา
สมทบทีเ่ปนองคคณะ หรือไมไดเปนองคคณะเขาท ําหนาทีเ่ปนผูรวมไกลเกลีย่ ทัง้นีเ้พือ่ใหการไกลเกลีย่

                                                       
49 โชติชวง ทพัวงศ ค (ม.ป.ป.). การไกลเกลีย่คดใีนศาลทรพัยสนิทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง.

สืบคนเมื่อ 3 ธันวาคม 2549, จาก http://www.cipitc.or.th/art-th/article_thai/Mediation1.html
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ในชั้นนี้มีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเขารวมไกลเกล่ียอันจะทํ าใหการไกลเกล่ียมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และไดแกไขระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญาฯ วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท ใหผูพิพากษาสมทบ
เขาเปนผูไกลเกลี่ยไดโดยลํ าพัง ซ่ึงจะเปนผลดีที่เปนการแบงเบาภาระของผูพิพากษากับพัฒนาระบบ
การไกลเกลี่ยใหกาวหนาไปอีกขั้นหนึ่ง โดยกอนใหผูพิพากษาสมทบเขาเปนผูไกลเกล่ียโดยลํ าพัง
ไดมกีารฝกอบรมงานดานการไกลเกลี่ยใหแกผูพิพากษาสมทบแลว และที่สํ าคัญ คือ การไกลเกลี่ย
ของศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางมีความเปนสากลมากขึ้น ดวยการจัด
ใหมกีารไกลเกลี่ยเปนภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศส หรือภาษาอื่นๆ ไดตาม
ที่คูความรองขอ เนื่องจากศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลางมีผูพิพากษา  
และผูพพิากษาสมทบที่มีความสันทัดจัดเจนในภาษาตางประเทศหลายภาษา

หลักเกณฑทั่วไปของการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ50

1. คู ความตองสมัครใจและเต็มใจจะใชระบบไกลเกลี่ยของศาล    
อยางแทจริง

2. คูความตองยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศกลางวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท

3. เวนแตคูความจะตกลงเปนอยางอื่น คูความและบุคคลที่เกี่ยวของ
ตกลงทีจ่ะเก็บรักษาความลับของขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการไกลเกลี่ย และตกลงที่จะไมนํ า
ขอเทจ็จรงิในระบบไกลเกลีย่ไปใชเปนพยานหลกัฐานในการด ําเนนิกระบวนการพจิารณาใดๆ ของศาล
ไมวาในสํ านวนคดีที่ทํ าการไกลเกลี่ยหรือคดีอ่ืน

4. แมวาคู ความจะตกลงเขาสู ระบบการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาล      
คูความก็ยังตองดํ าเนินการทางคดีตามปกติ เชน จํ าเลยตองยื่นคํ าใหการภายในเวลาที่กฎหมาย
ก ําหนด

                                                       
50 ศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ.  (2549).  คูมือการไกลเกลี่ยขอพิพาทศาลทรัพย

สินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ.  สืบคนเมื่อ 3 ธันวาคม 2549,  จาก
http://www.cipitc.or.th/form/mediation-tools.pdf
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วิธีการนํ าขอพิพาทเขาระบบการไกลเกล่ียในศาลทรัพยสินทางปญญา
และการคาระหวางประเทศ

1. สํ าหรับคดีที่โจทกเร่ิมตนการฟองคดี
เมื่อโจทกยื่นฟอง ศูนย ไกลเกลี่ยจะสอบถามความสมัครใจ         

ของจ ําเลยวาประสงคจะเจรจากบัโจทกหรือไม โดยการสงหนงัสอืเชญิชวนใหมกีารไกลเกล่ียไปพรอม    
กบัหมายเรยีกและส ําเนาค ําฟอง เมือ่จ ําเลยไดรับหนงัสอืเชญิชวนใหมกีารไกลเกลีย่ และประสงคจะเจรจา
กบัโจทกใหติดตอศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทประจํ าศาลโดยเร็ว

2. สํ าหรับคดีที่อยูระหวางพิจารณา
คูความสามารถยื่นคํ าแถลงหรือแถลงดวยวาจาขอใหผูพิพากษา   

เจ าของสํ านวนสงคดีเขาสู ระบบไกลเกลี่ยของศาลในวันนัดพรอมและหรือนัดชี้สองสถาน          
เพือ่ก ําหนดแนวทางในการพิจารณา หรือในระหวางพิจารณาคดีก็ได โดยคูความตองกํ าหนดวันนัด   
ไกลเกลี่ยไวดวย

3. นอกจากวธีิการในขอ 1 และขอ 2 แลวนัน้ผูพพิากษาเจาของส ํานวน
ทีพ่จิารณาตดัสินชีข้าดคดนีัน้ยงัอาจด ําเนนิการไกลเกล่ียคดไีดเองทัง้กอนหรือในระหวางพิจารณาคดี
เพือ่ใหคูความตกลงกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

(3) ศาลเยาวชนและครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครวัมอํี านาจพจิารณาพพิากษาคดอีาญา ซ่ึงเดก็และเยาวชน

กระทํ าผิดและคดีเกี่ยวกับครอบครัวที่มีวิธีพิจารณาเปนพิเศษแตกตางจากคดีธรรมดา ตาม พ.ร.บ. 
จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั และวธีิพจิารณาคดเียาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2534 ทีม่ผีลใชบงัคบั
เมือ่วนัที ่22 มกราคม พ.ศ. 2534 และไดมกีารแกไขเพิม่เตมิโดย พ.ร.บ.จดัตัง้ศาลเยาวชนและครอบครวั
และวธีิพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 254351

ปจจบุนัศาลเยาวชนและครอบครวักลางไดก ําหนดประเภทคดทีีจ่ะเขาสูระบบ
การไกลเกลี่ยขอพิพาทไดนั้น คือ คดีครอบครัว

                                                       
51 ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง. (2549). ประวัติศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง. สืบคนเมื่อ

3 ธันวาคม 2549, จาก http://www.judiciary.go.th/jvnc/history.html
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วธีิการและขัน้ตอนการน ําคดเีขาสูระบบการไกลเกล่ียขอพพิาทของศาลเยาวชน
และครอบครัวกลาง มีดังนี้

1. ในชัน้รับฟอง โดยงานรับฟองจะสอบถามความประสงคของฝายโจทก
ในขณะทีย่ืน่ฟอง หากโจทกประสงคจะเขาไกลเกลีย่ขอพพิาท งานรบัฟองกจ็ะสอบถามความประสงค
ของฝายจํ าเลยตอไป ซ่ึงหากฝายจํ าเลยประสงคที่จะเขาไกลเกลี่ย ศูนยไกลเกล่ีย จะกํ าหนดวันนัด
ไกลเกลี่ยให

2. ในระหวางการพจิารณาคดี เมือ่คูความฝายใดฝายหนึง่ประสงคจะขอเขาสู
ระบบการไกลเกล่ียขอพิพาท และสอบถามคูความอีกฝายแลว คูความอีกฝายไดแจงความประสงค
จะเขาไกลเกลีย่เชนเดยีวกนั ทางศนูยไกลเกลีย่จะใหคูความมาก ําหนดวนันดัไกลเกล่ียทีศ่นูยไกลเกลีย่

3. การสอบถามความประสงค กอนกํ าหนดวันนัดสืบพยานครั้งแรก          
ศนูยไกลเกลีย่จะสงแบบสอบถามความประสงคไปยงัคูความทัง้สองฝาย โดยก ําหนดวนันดัไกลเกลีย่ให
ถาคูความทั้งสองฝายแจงความประสงคตรงกันวาจะเขาไกลเกลี่ย คูความก็สามารถมาไกลเกล่ียได
ในวันดังกลาว

ลักษณะของกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาทของศาลเยาวชนและครอบครัว      
ในคดีหยาตามมาตรา 108 ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดี
เยาวชนและครอบครวั พ.ศ. 2534 ไดก ําหนดหลกัเบือ้งตนทีใ่หศาลค ํานงึถึงหลักการสงวนและคุมครอง
สถานภาพของการสมรสในฐานะที่เปนศูนยรวมของชายและหญิงที่สมัครใจเขามาอยู ดวยกัน      
ฉนัสามภีรรยา ในกระบวนการไกลเกล่ียคดฟีองหยานัน้ เบือ้งแรกศาลตองพยายามไกลเกล่ียใหคูความ
กลับคืนดีกัน แตถาไมสามารถไกลเกลี่ยใหคูความกลับคืนดีดังเดิมได ศาลก็ตองพยายามไกลเกลี่ย
ใหคูความตกลงกันตามหลักที่วาหากไมอาจรักษาสถานภาพของการสมรสได กใ็หการหยาเปนไป
ดวยความเปนธรรมและเสยีหายนอยทีสุ่ด โดยค ํานงึถึงความสงบสขุ สวสัดภิาพ และอนาคตของบตุร
เปนสํ าคัญ และในมาตรา 110 ไดก ําหนดหลักการไววา ศาลสามารถกระทํ าการใดๆ เพื่อประโยชน
ในการประนีประนอมในคดีครอบครัวได เชน ตั้งผูที่เปนบิดามารดาของคูความหรือบุคคลอื่น    
หรือมอบหมายใหพนกังานสงัคมสงเคราะหชวยเหลือศาลในการไกลเกล่ียใหคูความไดประนปีระนอมกนั
ดังนั้น การพิจารณาคดีหยาตามกฎหมายไทยนั้น เมื่อคูกรณีฝายหนึ่งไดยื่นฟองขอหยาตอศาลแลว 
ศาลจึงเริ่มการพิจารณาคดีโดยพยายามไกลเกลี่ยใหคู กรณีทั้งสองฝายตกลงประนีประนอมใน       
ขอพิพาทตางๆ โดยศาลสามารถแตงตั้งบุคคลอื่นที่เห็นสมควรเขาชวยเหลือในการไกลเกลี่ย         
ขอพพิาทได หากการไกลเกลี่ยประสบผลสํ าเร็จ ศาลหรือบุคคลผูทํ าการไกลเกลี่ย   ก็จะจัดใหคูกรณี
ท ําสัญญาประนปีระนอมยอมความ เปนการบนัทกึขอตกลงในเรือ่งตางๆ รวมกนั เชน การแบงทรพัยสิน
การอุปการะเลี้ยงดูบุตร เปนตน ซ่ึงบันทึกขอตกลงนี้ถือเปนสัญญาประนีประนอมยอมความ      

DPU



124

หากไมฝาฝนกฎหมายศาลจะพิพากษาไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความนั้น หากการไกลเกลี่ย
ไมประสบความสํ าเร็จ ศาลก็จะดํ าเนินกระบวนการพิจารณาพิพากษาคดีตอไป52

3.8.2 ศาลอุทธรณ
ศาลอุทธรณเปนศาลชั้นกลาง ใชระบบการพิจารณาพิพากษาคดีระบบศาลสูง 

กลาวคอื การพจิารณาคดขีองศาลอทุธรณเปนการพจิารณาหลงัจากศาลชัน้ตน มคี ําพพิากษาหรอืคํ าสัง่แลว
เมือ่คูความไมพอใจค ําพพิากษาหรอืค ําส่ังของศาลชัน้ตนกจ็ะอทุธรณขึน้มาสูศาลอทุธรณ การพจิารณา
ของศาลอทุธรณมีลักษณะเปนการตรวจสอบหรือทบทวน (Review) มิใชเปนการพิจารณาคดีใหม 
(Retrial) จงึไมมกีารขึน้บลัลังกพจิารณาคดคีวามในหองพจิารณาเหมอืนศาลชัน้ตน ไมมกีารสบืพยาน
ในศาลอุทธรณอีก อยางไรก็ตาม กฎหมายใหอํ านาจศาลอุทธรณสามารถดํ าเนินการดังกลาวได  
นอกจากนีห้ากมีกรณีที่ศาลอุทธรณเห็นวา จํ าเปนจะตองใหศาลชั้นตนดํ าเนินการกอน ศาลอุทธรณ
ก็จะสงสํ านวนใหศาลชั้นตนดํ าเนินการแลวใหศาลชั้นตนสงสํ านวนคืนศาลอุทธรณเพื่อพิจารณา
พพิากษาตอไป53

ศาลอุทธรณนํ าระบบการประชุมไกลเกลี่ยมาใชอยางจริงจังโดยมีการไกลเกลี่ย
ทัง้คดแีพงและคดอีาญาทีเ่ปนความผดิอนัยอมความไดมาตัง้แตป 2539 และมกีารพฒันาระบบเรือ่ยมา
ปจจบุนัไดพฒันาขึน้อกีระดบัหนึง่ดวยการน ํากระบวนการยตุธิรรมเชงิสมานฉนัท (Restorative Justice)
สํ าหรับการไกลเกล่ียขอพิพาทคดีอาญาแผนดินมาปรับใชโดยมุงหมายที่จะเปดชองทางใหผูเสียหาย
และผูกระท ําความผดิมโีอกาสแกไขปญหาของเขาเองดวยการปรบัความเขาใจและชดเชยความเสยีหาย
ใหแกกนั อันเปนแนวทางสรางสันติสุขและประโยชนในการอยูรวมกันในชุมชนและสังคม ทั้งอาจ
น ําไปสูการบรรเทาโทษจํ าเลยในทางอาญาดวย54

                                                       
52 ปทมา เผาสังขทอง. (2544). การแกไขขอขัดแยงในครอบครัว: ศึกษาการไกลเกล่ียกรณีหยา.
53 ศาลอุทธรณ ก (2549).  ศาลอุทธรณคืออะไร. สืบคนเมื่อ 3 ธันวาคม 2549, จาก

http://www.appealcourt.or.th/history.htm
54 งานประนีประนอม ศาลอุทธรณ. (2549). การไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลอุทธรณ

เพื่อสรางความสมานฉันทในสังคมไทย (แผนพับ).
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งานประนีประนอมเปนสวนหนึ่งของสวนคดี ซ่ึงดํ าเนินการเกี่ยวกับงาน
ประนปีระนอมยอมความของศาลอทุธรณ โดยการจดัตัง้ส ํานวนประนปีระนอม จดัท ําหนงัสอืสอบถาม
ความประสงคของคูความ ก ําหนดวนันดัเพือ่ไกลเกล่ียประนปีระนอมยอมความ ชวยอํ านวยความสะดวก
แกผูประนปีระนอมในการไกลเกลีย่ขอพพิาท และจดัท ํารายงานผลการด ําเนนิการไกลเกลีย่ประจ ําเดอืน55

หนาทีแ่ละความรับผิดชอบของงานประนีประนอมมีดังนี5้6

1. นํ าคดีที่เขาสู ระบบไกลเกลี่ยตามระเบียบวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท      
ในศาลอทุธรณ พ.ศ. 2547 มาสอบถามความประสงคไปยงัคูความควบคูไปกบัการโทรศพัทเชญิชวน    
คูความใหมาประนีประนอม โดยอธิบายใหเห็นถึงประโยชนที่คูความจะไดรับจากการไกลเกลี่ย

2. จดัตัง้ส ํานวนคดปีระนปีระนอมในคดทีีคู่ความประสงคจะไกลเกล่ียทัง้สองฝาย
และออกหนังสือแจงวันนัดใหคูความทราบ พรอมทั้งอํ านวยความสะดวกแกผูประนีประนอม
ประจ ําศาลอุทธรณและคูความขณะที่ทํ าการไกลเกลี่ยจนเสร็จคดี

3. กรณทีีคู่ความตกลงกนัไดโดยการท ําสญัญาประนปีระนอมยอมความ แตคูความ
ไมมทีนายความมาศาลดวย อาจชวยรางขอความในสญัญาประนปีระนอมยอมความตามความประสงค
ของคูความ และจัดพิมพรายงานกระบวนพิจารณา คํ าพิพากษาตามยอม เสนอผูชวยผูพิพากษา    
ศาลอุทธรณตรวจ

4. อธิบายใหคํ าแนะนํ ารวมทั้งตอบขอซักถามเกี่ยวกับขั้นตอนการดํ าเนินการ
ไกลเกลี่ยคดีในศาลอุทธรณแกคูความ

5. จัดทํ าสถิติผลการดํ าเนินงานการไกลเกลี่ยคดีประจํ าเดือน รายงานให
ประธานศาลอุทธรณ และสํ านักงานระงับขอพิพาท สํ านักงานศาลยุติธรรมทราบ

   ขัน้ตอนการปฏิบัติงานการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลอุทธรณ57

  1. เจาหนาที่งานรับฟองคัดแยกสํ านวนที่มีลักษณะเขาเกณฑที่จะไกลเกลี่ย    
สงงานประนีประนอม

     2. เจาหนาที่งานประนีประนอมจะบันทึกชื่อที่อยูตัวความ ทนายความ และยอ
รายละเอียดของสํ านวนลงในแบบฟอรม (ใบภูมิลํ าเนา)

    3. เจาหนาที่งานประนีประนอมจัดทํ าหนังสือสอบถามความประสงคที่จะขอ
ประนปีระนอม เพื่อสงใหแกคูความ ทนายความ โดยสงทางไปรษณีย

                                                       
55 สํ านักอํ านวยการประจํ าศาลอุทธรณ. (2549). คูมือการปฏิบัติงานธุรการศาลอุทธรณ. หนา 9.
56 แหลงเดิม. หนา 122-123.
57 แหลงเดิม. หนา 125-126.
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       4. กรณีที่คู ความแจงความประสงคจะไกลเกลี่ยทั้งสองฝาย เจาหนาที่งาน
ประนปีระนอมจะลงสารบบ ป.น.ด ํา ก ําหนดวนันดั ท ําหนงัสอืแจงวนันดัแกคูความทราบ และจดัท ํา
สํ านวนประนีประนอม

         5. กรณีที่คูความไมแจงความประสงคกลับ หรือคูความบางฝายไมประสงค  
จะประนปีระนอม เจาหนาที่งานประนีประนอมจะทํ าบันทึกเสนอเลขานุการศาลอุทธรณ เพื่อเสนอ
ประธานศาลอุทธรณจายสํ านวนไปตามระบบ พรอมทั้งสงสํ านวนคืนงานเก็บสํ านวน

    6. กอนถึงวันนัด เฉพาะกรณีไกลเกล่ียนัดแรกเจาหนาที่งานประนีประนอม  
จะโทรศัพทเตือนคูความ

        7. วันนัดประนีประนอม เจาหนาที่งานประนีประนอมจัดเตรียมสํ านวนและ
พมิพรายงานการไกลเกลีย่ ผูประนปีระนอม ทีป่รึกษาในศาลอทุธรณ หรือผูพพิากษาทีไ่ดรับมอบหมาย
ทํ าการไกลเกลี่ย

       8. กรณีมีการเลื่อนนัดประนีประนอม
8.1 เจาหนาที่จะลงบัญชีนัดในสมุดนัดความและหนาปกสํ านวนคดี

ประนีประนอม
8.2 ตรวจรายงานการไกลเกล่ียวา ผูประนปีระนอม ทีป่รึกษาในศาลอทุธรณ 

หรือผูพิพากษาที่ไดรับมอบหมายสั่งใหปฏิบัติอยางไร และดํ าเนินการตามคํ าส่ัง
        9. กรณทีีไ่กลเกลีย่ไมสํ าเรจ็ เจาหนาทีง่านประนปีระนอมท ําบนัทกึงดการไกลเกล่ีย

เสนอเลขานกุารศาลอทุธรณ เพือ่แยกปลวิออกและน ําปลวิเกบ็เขาหองประธาน   ศาลอทุธรณเพือ่รอจาย
ตามระบบตอไป

       10. กรณีที่ไกลเกลี่ยสํ าเร็จ อาจจะโดยการทํ าสัญญาประนีประนอมยอมความ 
หรือถอนฟองอุทธรณ หรือถอนคํ ารองทุกข

การทํ าสัญญาประนีประนอม แยกเปน 2 กรณีคือ
10.1 กรณทีีคู่ความมทีนายความรางสญัญาประนปีระนอม เจาหนาทีจ่ะพมิพ

สัญญาประนปีระนอมยอมความ รายงานกระบวนพจิารณา ค ําพพิากษาตามยอม และชวยตรวจวาผูทีท่ ํา
สัญญาประนีประนอมเปนผูมีอํ านาจหรือไม แลวจึงเสนอสํ านวนใหผูชวยผูพิพากษาศาลอุทธรณ    
ทีไ่ดรับมอบหมายตรวจความถกูตองของสญัญาประนปีระนอมยอมความวาชอบดวยกฎหมายหรอืไม

10.2 กรณีที่คู ความไมมีทนายความรางสัญญาประนีประนอมยอมความ    
ผูชวยผูพพิากษาทีไ่ดรับมอบหมายจะท ําหนาทีร่างสญัญาประนปีระนอมยอมความ ใหตามความประสงค
ของคูความ
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11. เจาหนาที่งานประนีประนอมตรวจสอบรายชื่อผูพิพากษาตามเวรสั่งประกัน
พรอมน ําส ํานวนใหเลขานกุารศาลอทุธรณเสนอประธานศาลอทุธรณหรือผูพพิากษาทีไ่ดรับมอบหมาย
จายสํ านวน

12. น ําส ํานวนเสนอผูพิพากษาเจาของสํ านวนและองคคณะเพื่อลงนาม
13. ถายสํ าเนารายงานกระบวนพิจารณา สัญญาประนีประนอมยอมความและ

ค ําพิพากษาตามยอม เสนอประธานศาลอุทธรณ หรือรองประธานศาลอุทธรณ หรือประธานแผนกฯ
ตรวจและสั่งออกคดีที่ไดรับมอบหมายหรือตรวจคดีที่อยูในอํ านาจประธานศาลอุทธรณที่จะสั่งออก

14. เจาหนาทีง่านประนปีระนอมสงส ํานวนใหงานหลงัค ําพพิากษาออกหมายเลข
คดีแดง

15. เมื่อออกหมายเลขคดีแดงแลวจะนํ าสํ าเนารายงานกระบวนพิจารณาสัญญา
ประนีประนอมยอมความและคํ าพิพากษาตามยอมฉบับตรวจ ถายสํ าเนาเพื่อกลัดติดในสํ านวน
ประนีประนอม พรอมทั้งลงสารบบความ ป.น.แดง

16. เจาหนาทีง่านหลงัค ําพพิากษาออกหมายเลขคดแีดงและลงสารบบค ําพพิากษา
17. เจาหนาทีง่านสงสํ านวนและค ําพพิากษา (สวนค ําพพิากษา) ด ําเนนิการสงส ํานวน

เอกสารและคํ าพิพากษาคืนศาลชั้นตน
หลักเกณฑของคดทีีเ่ขาสูการไกลเกลีย่ประนปีระนอมของศาลอทุธรณ ในคดแีพง

และคดีอาญามีดังนี้58  
คดีแพง
1. คูความทั้งสองฝายมีความประสงคจะประนีประนอมยอมความ
 2. คูความในคดีจะตองไมเปนหนวยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองคกร

ของรัฐมีสวนไดเสีย
3. เปนคดีที่โจทกและจํ าเลยสืบพยานสูคดีในหลายประเด็น

 4. ไมเปนคดีที่ฝายหนึ่งฝายใดอุทธรณในปญหาขอกฎหมาย
คดีอาญา
1. ไมมคีูความฝายใดเปนหนวยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจหรือองคกรของรัฐ

     2. เปนคดีความผิดอันยอมความได
     3. จ ําเลยไมถูกขังระหวางอุทธรณ

                                                       
58 ศาลอุทธรณ ข (2548).  แผนภูมิระบบไกลเกลี่ยในศาลอุทธรณ. สืบคนเมื่อ 3 ธันวาคม 2549, จาก

http://www.appealcourt.or.th/smooth.htm
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     4. เปนคดีที่คูความทั้งสองฝายสืบพยานโดยจํ าเลยใหการปฏิเสธ
      5. ไมเปนคดีที่คูความฝายหนึ่งฝายใดอุทธรณในปญหาขอกฎหมายประเภทคดี     
ทีไ่กลเกลี่ย59

     คดทีีจ่ะด ําเนินการเพื่อใหมีการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลอุทธรณ ไดแก
      1. คดีอาญา
           1.1 คดอีาญาซึ่งมีขอหาความผิดอันยอมความไดทุกประเภท
           1.2 คดอีาญาความผิดตอแผนดิน ดังนี้

ก) คดีขับรถโดยประมาทเปนเหตุใหผูอ่ืนไดรับบาดเจ็บหรือถึงแก
ความตาย

ข) คดีทํ ารายรางกาย
ค) คดีบุกรุก
ง) คดคีวามผิดเกี่ยวกับเพศ(เฉพาะบางกรณี)
จ) คดีฟองเท็จ เบิกความเท็จ
ฉ) คดีประเภทปลอมเอกสาร
ช) คดลัีกทรัพย (เฉพาะบางกรณี)
ซ) คดีรับของโจร

      2. คดแีพงทุกคดี เวนแต
         2.1 คดทีีห่นวยราชการเปนคูความ (เฉพาะบางกรณี)

           2.2 คดทีีจ่ ําเลยขาดนัดยื่นคํ าใหการหรือขาดนัดพิจารณา
       การนํ าคดีเขาสูการไกลเกล่ีย

1. คูความฝายใดฝายหนึ่งหรือทั้งสองฝายหรือผูเสียหายในคดีอาญายื่นคํ ารอง
หรือคํ าแถลงแสดงความประสงคขอใหศาลดํ าเนินการไกลเกลี่ย

2. ศาลมีหนังสือถึงคูความเพื่อสอบถามความประสงคและเชิญชวนใหนํ าคดี
เขาสูระบบไกลเกลี่ย

3. คูความสมัครใจเขาไกลเกล่ีย

                                                       
59 งานประนีประนอม ศาลอุทธรณ. เลมเดิม.
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      ผูประนีประนอมประจํ าศาลอุทธรณ
     ผูพพิากษาคณะไกลเกลี่ย ที่ปรึกษาในศาลอุทธรณ และผูประนีประนอมประจํ า

ศาลอุทธรณ
     ผลการไกลเกล่ียขอพิพาท
      คดอีาญาที่เปนความผิดอันยอมความได
 คูความสามารถยุติขอพิพาทไดโดยการถอนฟองหรือถอนคํ ารองทุกข มีผลทํ าให

สิทธิการนํ าคดีอาญามาฟองระงับ
      คดอีาญาที่เปนความผิดตอแผนดิน
     ผูเสียหายและจํ าเลยเกิดความปรองดองกันและกลับไปอยูรวมกันในสังคมได

อยางสันติ โดยจํ าเลยไดรับผลของคํ าพิพากษาที่เหมาะสมบนพื้นฐานของกระบวนการยุติธรรมเชิง
สมานฉันท

      คดีแพง
     คูความตกลงกันไดโดยทํ าสัญญาประนีประนอมยอมความ และศาลอุทธรณมี

ค ําพพิากษาตามยอม หรือผูอุทธรณถอนอุทธรณโดยไมมีการบังคับคดีตามคํ าพิพากษาศาลชั้นตน

3.8.3 ศาลฎีกา
ศาลฎีกาเปนศาลยุติธรรมชั้นสูงสุด มีเขตอํ านาจทั่วราชอาณาจักรมีอํ านาจ

พิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณคํ าพิพากษาหรือคํ าสั่งของศาลอุทธรณและศาลอุทธรณภาค 
ภายใตเงื่อนไขของกฎหมายวาดวยการฎีกา  และมอํี านาจพิจารณาพิพากษาคดีที่อุทธรณคํ าพิพากษา
หรือคํ าสั่งของศาลชั้นตนโดยตรงตอศาลฎีกาไมตองผานศาลอุทธรณหรือศาลอุทธรณภาค          
ตามกฎหมายเฉพาะ  เชน คดแีรงงาน คดภีาษอีากร คดทีรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศ
คดีลมละลายเกี่ยวกับการฟนฟูกิจการ เปนตน  และคดีที่กฎหมายอื่นบัญญัติใหศาลฎีกามีอํ านาจ
พิจารณาพิพากษา รวมทั้งมีอํ านาจวินิจฉัยชี้ขาดหรือส่ังคํ ารองคํ าขอที่ยื่นตอศาลฎีกาตามกฎหมาย 
(พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 23) คํ าส่ังหรือคํ าพิพากษาของศาลฎีกาเปนที่สุด (พระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม มาตรา 23)

ศาลฎีกามีเพียงศาลเดียวตั้งอยู ณ อาคารเลขที่ 6 ถนนราชดํ าเนินในแขวง       
พระบรมมหาราชวงั เขตพระนคร กรงุเทพฯ มอีงคคณะพจิารณาพพิากษาคดปีระกอบดวยผูพพิากษา
อยางนอย 3 คน (พระธรรมนูญศาลยุติธรรม มาตรา 27) แตหากคดีใดมีปญหาสํ าคัญเมื่อประธาน
ศาลฎีกาเห็นวาควรใหวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญของศาลฎีกา ประธานศาลฎีกามีอํ านาจสั่งใหนํ า
ปญหาดงักลาวเขาสูการวนิจิฉยัโดยทีป่ระชมุใหญ หรือเมือ่เปนกรณทีีม่กีฎหมายบญัญตัเิปนการเฉพาะ
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วาใหคดีเร่ืองใดวินิจฉัยโดยที่ประชุมใหญ (ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 140 
วรรคสอง) ที่ประชุมใหญศาลฎีกาประกอบดวยผูพิพากษาศาลฎีกาทุกคนซึ่งอยู ปฏิบัติหนาที่         
ในวนัทีม่กีารจดัประชุมใหญ แตทั้งนี้ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํ านวนผูพิพากษาศาลฎีกาทั้งหมด

จะเห็นไดวา คดีที่ขึ้นมาสูศาลฎีกานั้นศาลชั้นตนและหรือศาลอุทธรณไดทํ า     
การชี้สองสถาน กํ าหนดประเด็นการสืบพยานและทํ าการสืบพยานมาแลว การที่จะใหศาลฎีกาทํ า
การสืบพยานซํ้ าอีกก็จะเปนการเสียเวลาและไมอาจสะดวกแกคูความ เพราะศาลฎีกามีสถานที่      
ทํ าการหางไกลจากภูมิลํ าเนาของคูความ ตางจากศาลชั้นตนที่มีอยูแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศ        
ดงันัน้การพิจารณาในศาลฎีกาจึงกระทํ าโดยการพิเคราะหจากพยานหลักฐานในสํ านวนที่ศาลชั้นตน
และหรอืศาลอทุธรณสงมาเทานัน้ อยางไรกต็ามหากศาลฎกีาเหน็วาจ ําเปนตองมพียานหลกัฐานเพิม่เตมิ
เพือ่ใหขอเทจ็จรงิกระจางชดัขึน้ กอ็าจมคี ําสัง่ใหศาลชัน้ตนในคดเีดมิสบืพยานเพิม่เตมิหรือสืบพยานใหมได
แลวสงสํ านวนมาใหศาลฎีกาตอไป60

สํ าหรับกระบวนการไกลเกลี่ยในศาลฎีกานั้น ก็มีลักษณะไมแตกตางไปจาก
กระบวนการไกลเกล่ียของศาลอทุธรณมากนกั เนือ่งจากประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง มาตรา 20
ไดเปดโอกาสใหคูความสามารถไกลเกลี่ยขอพิพาทกันไดในทุกชั้นศาล หากเปนความประสงคของ
คูความทุกฝายก็ใหมีการตกลงประนีประนอมยอมความรวมกัน อยางไรก็ตาม ปจจุบันการไกลเกลี่ย
ในศาลฎกีายงัไมไดด ําเนนิการเตม็รูปแบบเปนระบบอยางจรงิจงั ขาดการประชาสมัพนัธและสงเสรมิ
ใหมีการไกลเกลี่ยเกิดขึ้น ทั้งนี้คดีสามารถเขาสูสํ านวนเปนคดีไกลเกลี่ยของศาลฎีกาได 2 วิธี     
กลาวคือ วธีิแรกกระทํ าโดยคูความยื่นคํ ารองของไกลเกลี่ยมาพรอมกับยื่นฎีกา และวิธีที่สอง คูความ
ไดทํ าการประนีประนอมยอมความสํ าเร็จที่ศาลชั้นตนแลว แตเนื่องจากสํ านวนอยูในระหวาง      
การพจิารณาของศาลฎีกา จึงมีความจํ าเปนที่จะตองใหศาลฎีกาเปนผูทํ าคํ าพิพากษาตามยอม  ก็ใหสง
สัญญาประนีประนอมยอมความขึ้นมายังศาลฎีกาพรอมกับนัดวันไกลเกลี่ยที่ศาลฎีกา  เมื่อศาลฎีกา
มีคํ าพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความเสร็จสิ้นแลวก็ดํ าเนินการสงไปใหศาลชั้นตนอาน
ใหคูความฟง

การไกลเกลีย่ในศาลฎกีามขีอแตกตางจากศาลชัน้ตนในเรือ่งของการเปนความลับ
ของขอมูลที่ไดจากการไกลเกล่ีย  เนื่องจากหากไกลเกลี่ยไมสํ าเร็จศาลฎีกาก็จะทํ าการพิจารณาคดี
ตอไปตามพยานหลักฐานที่ปรากฏในสํ านวนโดยไมตองมีการสืบพยานใดขึ้นอีก  อีกทั้งในศาลแพง
ยังมีการออกระเบียบภายในของศาลแพงเองเพื่อใชในการดํ าเนินการเกี่ยวกับคดีที่มีการไกลเกลี่ย  

                                                       
60จักรพงษ เล็กสกุลไชย. (2545). คํ าอธิบายประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง. หนา 201.
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และมกีารตั้งศูนยไกลเกลี่ยประนีประนอมยอมความขึ้น ซ่ึงในศาลฎีกามิไดมีการสงเสริมสนับสนุน
ถึงเพยีงนี้ ทัง้นีใ้นปจจบุนัคงมนีติกิรท ําหนาทีไ่กลเกล่ียเพยีงคนเดยีว  ท ํางานปะปนอยูกบังานรบัฟอง

ขอที่เหมือนกันของศาลชั้นตนและศาลฎีกา ไดแก มีการแยกสํ านวนไกลเกลี่ย
ออกจากสํ านวนคดีหลักและผูพิพากษาที่ดํ าเนินการไกลเกลี่ยก็จะไมใชผูที่ทํ าการพิจารณาสํ านวน
ในคดีหลัก

3.9  ผลท่ีไดรับจากการไกลเกล่ียขอพิพาท

การไกลเกล่ียนั้นคูความประสงคจะใหมีผลเปนการระงับขอพิพาทไดไมวาทั้งหมดหรือ
บางสวน61 ดังนี้

1) คูความยอมความกันโดยทํ าสัญญาประนีประนอมยอมความและศาลมีคํ าพิพากษา
ตามยอม เปนการระงับขอพิพาทไดทั้งหมด เพราะคูความพอใจในขอตกลงโดยขอตกลงนั้น         
ไดพจิารณาไวในชัน้ไกลเกลีย่แลววาตนสามารถรบัปฏบิตัไิด ท ําใหไมตองมกีารอทุธรณหรือฎกีาตอไป
ถือเปนการระงับขอพิพาทโดยสิ้นเชิง

นอกจากนี้ ผลการไกลเกลี่ยตามขอนี้ คูความจะตกลงกันในสัญญาประนีประนอม
ยอมความใหขอพพิาททีม่อียูไมวาจะไดฟองเปนคดแีลวหรือยงัไมฟอง ซ่ึงเปนขอพพิาททีเ่กีย่วเนือ่งกบั
ประเด็นขอพิพาทในคดีที่ไกลเกลี่ยระงับไปดวยก็ได ดังนั้นจึงกลาวไดวาผลของการไกลเกลี่ย        
ทีท่ ําใหคูความท ําสญัญาประนปีระนอมยอมความกนัแลว ศาลมคี ําพพิากษาตามยอมนัน้เปนการระงบั
ขอพิพาทที่ดีที่สุด

2) โจทกถอนฟอง ผลของการไกลเกล่ียโดยโจทกถอนฟองนี้ ถือวาการไกลเกลี่ย
สํ าเรจ็ทัง้หมดเชนเดียวกัน และนาจะเปนความสํ าเร็จที่มีผลในการสรางสมัพันธภาพที่ดีของคูความ 
และความส ําเร็จในภาพรวมนาจะมีมากกวากรณีคูความยอมความเสียอีก

3) คูความรับขอเท็จจริง กรณีนี้ถือวาผลการไกลเกลี่ยสํ าเร็จเพียงบางสวน แตก็ทํ าให
คูความเขาใจถงึปญหาขอพพิาทและแนวทางการด ําเนนิคดขีองตนตอไป กบัลดขัน้ตอนของการพจิารณาคดี
ดวยการรับขอเท็จจริงที่พิพาทกันบางสวนจนกระทั่งเหลือเพียงเนื้อหาของขอพิพาทที่แทจริงเทานั้น
ทีต่องพิจารณาสืบพยานกันตอไป

                                                       
61 โชติชวง ทัพวงศ ข เลมเดิม. ใน พรพิมล จิรศิริเลิศ. เลมเดิม. หนา 48.
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อยางไรก็ดี ในการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลนั้น ผลของการไกลเกลี่ยอาจจะมีได          
ทัง้ประสบผลส ําเรจ็และไมประสบผลส ําเรจ็ ทัง้นี้ ขึน้อยูกบัความตองการทีแ่ทจริงของคูความทัง้สองฝาย
วาตองการที่จะใชวิธีการไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความในศาลจริงหรือไม 
หรือเพียงตองการประวิงคดีไวเทานั้นDPU



บทที่ 4
วเิคราะหสภาพปญหาและอุปสรรคของการไกลเกลี่ยในศาลฎีกา

ศาลชั้นตนในประเทศไทยซึ่งรวมถึงศาลชํ านัญพิเศษตางๆ ทั่วประเทศนั้นมีจํ านวน
ประมาณไมตํ่ ากวา 150  ศาล และคดีขอพิพาทที่เขาสูกระบวนพิจารณาของศาลนับวันยิ่งมีแนวโนม
ที่จะเพิ่มจํ านวนสูงขึ้นอันมีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปล่ียนแปลงไป และจํ านวน
ประชากรที่เพิ่มมากขึ้น ก็เปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทํ าใหมีคดีขึ้นสูศาลในอัตราที่สูงขึ้น ทั้งนี้ศาลฎีกา  
เปนหนวยงานที่ไดรับผลกระทบจากกรณีดังกลาวโดยตรง เนื่องจากศาลฎีกาเปนศาลยุติธรรมสูงสุด
ทีม่เีขตอ ํานาจในการพจิารณาและพพิากษาคดทีีคู่ความซึง่ไมพอใจในค ําตดัสนิของศาลลางไดสงส ํานวน
ขึน้มาใหทํ าการวินิจฉัยช้ีขาด

ศาลฎีกามีอยูเพียงแคศาลเดียวแตตองรองรับคดีที่มีการฎีกาขึ้นมาจากศาลลาง ซ่ึงมี
จ ํานวนมาก โดยในป พ.ศ. 2550 มคีดคีวามคั่งคางอยูในศาลฎีกาเปนจํ านวนทั้งส้ิน 24,389 คดี     
ดวยสาเหตุดังกลาวจึงตองมีการหามาตรการอยางหนึ่งอยางใดขึ้นมาเพื่อใชในการลดปริมาณคดี     
ทีเ่กดิขึน้ การประนปีระนอมยอมความจงึเปนทางเลอืกหนึง่ทีศ่าลฎกีาไดน ํามาใชในการแกไขปญหา    
ดงักลาวซึ่งยังคงดํ าเนินการมาจนถึงปจจุบัน

การประนีประนอมยอมความสํ าหรับวงการกฎหมายสากลนั้นไมใชเร่ืองใหม ในหลาย  
ประเทศไดจัดใหมีการประนีประนอมยอมความเกิดขึ้นซึ่งก็สามารถนํ าไปใชลดปริมาณคดีที่คาง
พจิารณาอยูในศาลไดเปนอยางดี สํ าหรับประเทศไทยประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง มาตรา 20  
ไดใหอํ านาจศาลในการเปรยีบเทยีบใหคูความท ําการตกลงประนปีระนอมยอมความกนัไดในทกุชัน้ศาล  
ไมวาการพจิารณาในคดนีัน้จะไดด ําเนนิการไปแลวเพยีงใดกต็าม โดยความคดิทีน่ ําประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพง มาตรา 20 มาใชในการบริหารงานคดีเกิดขึ้นจากการปรึกษาหารือระหวาง
นายประมาณ ชันซื่อ กับที่ปรึกษาศาลฎีกาและผูพิพากษาที่รับราชการในศาลฎีกา ในขณะที่ทาน
ด ํารงตํ าแหนงประธานศาลฎีกาในชวงป พ.ศ. 2538 ทัง้นีน้ายประมาณ ชันซื่อไดวางระเบียบวาดวย
การประนีประนอมยอมความในศาลฎีกาขึ้น โดยใหเหตุผลในการเลือกใชวิธีการดังกลาววา            
การประนีประนอมยอมความเปนกระบวนการที่สํ าคัญประการหนึ่งในการอํ านวยความยุติธรรม      
ใหแกประชาชนไดอยางมปีระสิทธผิล ท ําใหคูความสามารถตกลงระงบัขอพพิาทกนัไดดวยความรูสึก
ทีด่ตีอกนั ทั้งยังเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายของคูความ ศาลฎกีาจึงไดจัดใหมีการดํ าเนินการ
เพือ่ยงัใหเกดิการประนปีระนอมยอมความเกดิขึน้ โดยตัง้แผนกคดปีระนปีระนอมยอมความขึน้ในสมยั
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นายประมาณ ชันซ่ือ โดยใหมีผูพิพากษาศาลฎีกาที่มีความรูความสามารถในการไกลเกลี่ยซ่ึง
ประธานศาลฎีกาแตงตั้งอยางนอย 15 คน และใหมีผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกาเพื่อชวยงานคดีและทํ า
หนาที่เปนเลขานุการองคคณะผูพิพากษาศาลฎีกาอยางนอย 5 คน กบัใหมีหนวยงานธุรการในศาล
ฎกีาเรยีกวา งานประนีประนอม ประกอบดวยนิติกรและเจาหนาที่ธุรการตามจํ านวนที่เหมาะสมเพื่อ
ปฏิบตังิานธรุการคดี โดยคดีที่จะดํ าเนินการเพื่อใหมีการประนีประนอมยอมความในศาล  ไดแกDPU
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นายประมาณ ชันซื่อ โดยใหมีผู พิพากษาศาลฎีกาที่มีความรู ความสามารถในการไกลเกลี่ย             
ซ่ึงประธานศาลฎกีาแตงตัง้อยางนอย 15 คน และใหมผูีชวยผูพพิากษาศาลฎกีาเพือ่ชวยงานคดแีละท ําหนาที่
เปนเลขานุการองคคณะผูพิพากษาศาลฎีกาอยางนอย 5 คน กับใหมีหนวยงานธุรการในศาลฎีกา
เรียกวา งานประนปีระนอม ประกอบดวยนติกิรและเจาหนาทีธุ่รการตามจ ํานวนทีเ่หมาะสม เพือ่ปฏิบตังิาน
ธุรการคดี โดยคดทีีจ่ะดํ าเนินการเพื่อใหมีการประนีประนอมยอมความในศาล ไดแก

1. คดีแพงทุกคดี
2. คดีอาญาซึ่งมีขอหาเฉพาะความผิดตอสวนตัว
นอกจากนี้ยังไดกํ าหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลฎีกาไว   

ซ่ึงมีแนวทาง ดังตอไปนี้
1. เมื่อศาลฎีกาไดรับสํ านวนคดีจากศาลชั้นตน และไดดํ าเนินการดานธุรการแลว    

จะสงส ํานวนคดแีพงทกุคดแีละคดอีาญาซึง่มขีอหาเฉพาะความผดิตอสวนตวั (ความผดิอันยอมความกนัได)
ไปยังงานประนีประนอมเพื่อดํ าเนินการออกหนังสือถึงคู ความเพื่อสอบถามความประสงคใน      
การประนีประนอมยอมความตามแบบ ป.น.11 โดยแนบหนงัสอืแจงความประสงคจากคูความตาม  
แบบ ป.น.22 ไปดวย

2. เมื่อไดรับแจงความประสงคจากคูความทุกฝายวาจะประนีประนอมยอมความแลว 
นิติกรงานประนีประนอมจะจัดทํ าสํ านวนคดีประนีประนอมขึ้น ประกอบดวยปกสํ านวนคดี
ประนปีระนอมตามแบบ ป.น.33 หนงัสอืแจงความประสงคจากคูความ บนัทกึขอมลูเพือ่การไกลเกลีย่
ของผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกาตามแบบ ป.น.4 4 และปกหลัง

3. เมือ่นติกิรจดัท ําส ํานวนคดปีระนปีระนอมเสรจ็แลว จะเสนอผูชวยผูพพิากษาศาลฎกีา
ด ําเนินการบนัทึกขอมูลเพื่อการไกลเกลี่ย

4. เมื่อผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกาดํ าเนินการบันทึกขอมูลเพื่อการไกลเกลี่ยเสร็จแลว      
จะเสนอสํ านวนคดีประนีประนอมตอเลขานุการศาลฎีกาเพื่อเสนอประธานศาลฎีกาจายสํ านวนให  
ผูพิพากษาศาลฎีกาด ําเนินการไกลเกลี่ยตอไป

5. ผู พิพากษาศาลฎีกาในแผนกคดีประนีประนอมตามลํ าดับชื่อจะไดรับการจาย
สํ านวนคดปีระนปีระนอมตามล ําดบัเลขคดปีระนปีระนอม แตประธานศาลฎกีาอาจพจิารณามอบหมายให

                                                          
1 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 204-205.
2 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 206.
3 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 207.
4 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 208.
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ผูพพิากษาศาลฎีกาคนหนึง่คนใดทีคู่ความทกุฝายในคดแีสดงความประสงคเจาะจงใหเปนผูไกลเกลี่ย
ไดรับการจายสํ านวนคดีประนีประนอมนัน้ก็ได

6. ผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งไดรับการจายสํ านวนคดีประนีประนอมจะกํ าหนดวันนัด
ประนปีระนอม และส่ังใหดํ าเนินการออกหนังสือนัดประนีประนอมสงใหแกคูความ

7. ในกรณทีีคู่ความสามารถตกลงประนีประนอมยอมความกันได ถาคูความไมไดทํ า
สัญญาประนีประนอมยอมความมา ผู ชวยผู พิพากษาศาลฎีกา หรือนิติกรจะยกรางสัญญา
ประนีประนอมยอมความใหเปนไปตามความประสงคของคูความ และองคคณะผูพิพากษาศาลฎีกา
จะพจิารณาพิพากษาตามยอมใหเสร็จสิ้นไปในวันนั้น

8. ในกรณคีูความทุกฝายไมมาศาลตามนัด หรือคูความแตบางฝายมาศาล หรือคูความ
ไมอาจตกลงประนปีระนอมยอมความกนัได องคคณะผูพพิากษาศาลฎกีาจะบนัทกึถึงเหตแุหงการนัน้
และสั่งใหงดการไกลเกลี่ยในส ํานวนคดีประนีประนอม

9. เมื่อมีคํ าสั่งใหงดการไกลเกล่ียแลว นิติกรงานประนีประนอมจะแยกสํ านวนคดี
ประนปีระนอมเกบ็ในตูเกบ็เอกสารลบั ลงทะเบยีนผลการไกลเกล่ีย และท ําบนัทกึเสนอส ํานวนคดนีัน้
เพื่อเลขานุการศาลฎีกาเสนอประธานศาลฎีกาจายสํ านวนคดีนั้นใหองคคณะผูพิพากษาศาลฎีกาอื่น
ทีม่ไิดเปนองคคณะในการไกลเกลี่ยคดีนั้นพิจารณาพิพากษาตอไป

10. ในกรณทีีม่คี ําสั่งใหงดการไกลเกลี่ยแลว ไมวาคดีนั้นจะอยูในระหวางการพิจารณา
พพิากษาของศาลฎกีาหรอืขัน้ตอนใด กอนศาลชัน้ตนอานค ําพพิากษาของศาลฎกีา หากคูความทกุฝาย
ในคดีนั้นรวมกันแถลงขอใหมีการประนีประนอมยอมความ กจ็ะสงสํ านวนคดีนั้นไปเพื่อดํ าเนินการ
ประนีประนอมยอมความ

เนือ่งจากขอมลูทางสถติเิกีย่วกบังานคดไีกลเกลีย่ของศาลฎกีามไีมมากนกั ผูวจิยัไดศกึษา
ขอมลูจากการสมัภาษณบคุคลทีเ่กีย่วของและมปีระสบการณในดานนีป้ระกอบการวจิยัดวย ทัง้นีพ้บวา
หลังจากที่นายประมาณ ชันซ่ือไดวางระเบียบวาดวยการประนีประนอมยอมความในศาลฎีกา     
โดยจดัใหมีแผนกคดีประนีประนอมยอมความขึ้นอยางเปนรูปธรรมเมื่อป พ.ศ. 2538 ถัดมาในสมัย
ของนายศกัดา โมกขมรรคกลุ ทีด่ ํารงต ําแหนงประธานศาลฎกีาตอจากนายประมาณ ชันซ่ือ ไดมกีารเรงรดั
การพจิารณา พรอมกนักบัการไกลเกลีย่คดคีวามทีพ่พิาท สงผลใหมคีดเีสรจ็ไปจากศาลฎกีาอยางรวดเรว็
ทัง้นีค้งเหลือเปนคดีที่คางอยูเพียงแค 870 คดีเทานั้น

หลังจากยคุนายศกัดา  โมกขมรรคกลุ เปนประธานศาลฎกีา พบวา ไมมนีโยบายในการไกลเกลีย่
ที่เปนรูปธรรมเกิดขึ้น แตพอจะทราบไดวายังคงมีงานไกลเกล่ียขอพิพาทดํ าเนินการอยูตลอดมา    
ซ่ึงจากหลักฐานที่พบคือรายงานสถิติคดีแพงและคดีอาญาที่อยูระหวางการพิจารณาและที่เสร็จส้ิน
ไปจากศาลฎีกา  ประจํ าป พ.ศ. 2547 ไดระบุแตเพียงตัวเลขของคดีที่ศาลฎีกาทํ าการไกลเกลี่ยสํ าเร็จ
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เพียงแคนั้น จนถงึสมยัของนายอรรถนิติ ดิษฐอํ านาจ ดํ ารงตํ าแหนงเปนประธานศาลฎีกาในชวงป       
พ.ศ. 2544-พ.ศ. 2546 ไดมแีนวความคดิทีจ่ะใหมกีารบรหิารงานจดัการคดโีดยศกึษาจากการบรหิารงานคดี
ในประเทศสิงคโปร ซ่ึงก็มิไดสนับสนุนการแกปญหาคดีความที่คางพิจารณาดวยวิธีการไกลเกล่ีย
แตอยางใด

ในสมยันายศภุชัย ภูงาม  ด ํารงต ําแหนงประธานศาลฎกีาในชวงป พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2547  
ไดกลาวถึงเปาหมายการบริหารงานคดีในสวนที่เกี่ยวกับการพัฒนาระบบงานศาลยุติธรรม           
เพือ่อํ านวยความยตุธิรรมแกประชาชนอยางมปีระสิทธภิาพไว คอื ใหมกีารสงเสรมิพฒันาระบบกระบวนการ
ไกลเกลี่ยและอนุญาโตตุลาการใหมีประสิทธิภาพ  และใหศาลนํ าไปใชเปนมาตรการระงับขอพิพาท
ทีสํ่ าคญัในการสนบัสนนุการพจิารณาคดตีอเนือ่ง และลดประมาณคดไีดอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการศกึษา
ความเปนไปไดของการนํ ากระบวนการระงับขอพิพาทดวยวิธีอ่ืนมาบังคับใช แตเมื่อพิจารณาจาก
สถิตคิดทีีเ่สรจ็สิน้การพจิารณาในศาลฎกีาดวยวธีิการไกลเกล่ียแลว พบวา ในสมยัของนายศภุชัย  ภูงาม
ก็มิไดมีการสงเสริมใหมีการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกลี่ยเกิดขึ้นในศาลฎีกาอยางจริงจัง      
อีกเชนกัน

ในสวนของนายชาญชยั ลิขติจติถะ นัน้มนีโยบายมุงเนนการบรหิารงานคดไีปยงัศาลลาง
เปนสวนใหญ แตก็ไดมิไดลดละที่จะคนหาแนวทางที่จะนํ ามาใชแกไขปญหาคดีความที่คั่งคาง     
ในศาลฎีกาดวย โดยในสมัยที่นายชาญชัยดํ ารงตํ าแหนงเปนประธานศาลฎีกาไดมีการนํ ารองใหมี
นิติกรพิเศษขึ้นมายกรางในคดีที่ไมซับซอนยุงยาก ซ่ึงเมื่อนิติกรดังกลาวยกรางเสร็จก็จะเสนอ         
ผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกาทํ าการตรวจราง  และผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกาก็จะเสนอสํ านวนคดีดังกลาว
ไปยงัผูพิพากษาศาลฎีกาเจาของสํ านวนทํ าการตรวจรางและมีคํ าพิพากษาตอไป ซ่ึงโครงการนํ ารอง
ดงักลาวเปนผลส ําเรจ็และเปนทีพ่อใจในระดบัหนึง่แตกม็ไิดท ําใหปญหาคดคีวามทีค่ัง่คางอยูในศาลฎกีา
หมดไปจากศาลเสียทีเดียว ทั้งนี้ในสมัยของนายชาญชัย ลิขิตจิตถะนี้ก็มิไดมีนโยบายสนับสนุน  
หรือสงเสริมใหมีการระงับขอพิพาทในศาลฎีกาดวยวิธีการไกลเกลี่ยใหเปนรูปธรรมดังเชนที่เกิดขึ้น
ในสมยัของนายประมาณ  ชันซื่อแตอยางใด

ในยคุของนายปญญา ถนอมรอด ซ่ึงด ํารงต ําแหนงเปนประธานศาลฎกีาคนปจจบุนัมนีโยบาย
การบริหารงานยุติธรรม คือ ใหมมีาตรการที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมการเรงรัดการพิจารณาพิพากษา
คดใีนแตละชัน้ศาลใหแลวเสรจ็โดยเรว็และเปนธรรมเพือ่อํ านวยความยตุธิรรมและสรางความสงบสขุ
ใหแกสังคมประชาชนโดยเรว็ ทัง้นีผู้วจิยัทราบมาวา นายปญญา ถนอมรอด มแีนวความคดิทีจ่ะจดัตัง้
ศนูยไกลเกลี่ยขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงขณะนี้กํ าลังดํ าเนินการอยู
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ผูวจิยัไดสรุปและทํ าการวิเคราะหในปญหาที่เกี่ยวของกับงานไกลเกลี่ยดังนี้ คือ

4.1  ระเบียบวาดวยการประนีประนอมยอมความในศาลฎีกา

ระเบยีบดงักลาวนีม้ผีลใชบงัคบัในวนัที ่ 1 มกราคม 2538 ในสมยัของนายประมาณ ชันซือ่  
ด ํารงต ําแหนงเปนประธานศาลฎกีา เพือ่ใชเปนหลักเกณฑในการก ําหนดหนาทีแ่ละจ ํานวนผูทีเ่กีย่วของ
กับงานไกลเกลี่ยในศาลฎีกา เนื้อหาในระเบียบไดกลาวถึงการแตงตั้งผูพิพากษางานไกลเกลี่ย 
จ ํานวน 15 คน  และผูชวยผูพิพากษา จํ านวนอยางนอย 5 คน  กับใหมีหนวยงานดานธุรการที่ใช    
ช่ือวา งานประนปีระนอม เพือ่ปฏิบตังิานธรุการคดี และยงัไดกลาวถึงขัน้ตอนในการปฏบิตักิารในสวน
ของงานไกลเกลี่ยไวอยางชัดเจน ทั้งนี้ในสวนที่เกี่ยวกับขั้นตอนในการดํ าเนินการไกลเกลี่ย         
และส ํานวนการไกลเกลีย่ยงัคงมดี ําเนนิการอยูในปจจบุนั ทัง้นีผู้วจิยัเหน็วาควรทีจ่ะน ํามาใชเปนแนวทาง
ในการปรบัปรุงเสียใหม เพื่อใหเหมาะสมกับเหตุการณในปจจุบัน  ยกตวัอยางเชน มีการกํ าหนดวา
เอกสารทีจ่ะน ําเขาสูสํ านวนการไกลเกลีย่ควรมอีะไรบาง เชน หากคูความยืน่ค ํารองเองกใ็หมกีารแนบ
บตัรประจ ําตวัประชาชนเพือ่ตรวจสอบวาเปนคูความในคดจีริงหรือไม  หรือหากทนายความยืน่ค ํารอง
แทนก็ใหมีใบแตงทนายความแนบเขามาดวยกันกับสํ าเนาคํ าฟองหรือคํ าใหการ ทั้งนี้เพื่อนํ าไปสู
การลดขัน้ตอนของงานเลขานุการที่จะตรวจดูเอกสารดังกลาวจากสํ านวน   และควรกํ าหนดประเภท
ของคดีที่สามารถไกลเกลี่ยไดโดยทํ าเปนมาตรการบังคับใหคูกรณีที่ฎีกาเขามายังศาลฎีกาตองทํ า
การเจรจากันกอนที่จะเสนอจายสํ านวนปกติใหผูพิพากษาศาลฎีกาตัดสิน ทั้งนี้ประเภทของคดีอาจ
พิจารณาจากคดีแพงที่ขึ้นมาสูศาลฎีกาโดยมีคูความรายเดียวกันฟองกันเขามาหลายคดี คดีแรงงาน  
คดอีาญาทีเ่ปนความผิดเกี่ยวกับทรัพยจํ านวนเล็กนอย คดีที่มีขอหาสูงสุดและคางพิจารณาในแตละป  
ซ่ึงประเภทของคดีนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมเพื่อใชในการลดปริมาณคดีในศาลฎีกา  
เปนตน

4.2  สาเหตุท่ีทํ าใหการไกลเกล่ียขอพิพาทไมไดรับความนิยมเหมือนในอดีต  มีดังนี้

4.2.1 ผูบริหารงานคดีของศาลยุติธรรมไมมีนโยบายสงเสริมใหมีการระงับขอพิพาท
ดวยวธีิการประนีประนอมในศาลฎีกาใหเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  เนื่องจาก

หลังจากทีน่ายประมาณ  ชันซือ่  ไดวางระเบยีบวาดวยการประนปีระนอมยอมความ
ในศาลฎกีาไวอยางชดัเจนแลว นายศกัดา โมกขมรรคกลุ ไดน ําการไกลเกล่ียมาใชควบคูกบัการเรงรัด
พจิารณาคดีในศาลฎีกา จนประสบความสํ าเร็จในการลดปญหาคดีความคั่งคาง กลาวคือ ส้ินเดือน 
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กรกฎาคม พ.ศ. 2541  คงมคีดคีางพจิารณาอยูในศาลฎกีาเพยีงประมาณ 870 คดเีทานัน้ ท ําใหนโยบาย
ของประธานศาลฎกีาในยคุตอๆ มามไิดมนีโยบายทีมุ่งสงเสรมิการระงบัขอพพิาทดวยวธีิการไกลเกลีย่  
ซ่ึงอาจมีสาเหตุมาจากในสมัยของ นายศกัดา โมกขมรรคกุลมีปริมาณคดีคางอยูในศาลฎีกานอยมาก
จงึไมมคีวามจ ําเปนทีจ่ะตองน ํางบประมาณไปใชสงเสริมงานไกลเกลี่ยขึ้นมาแกไขปญหาดังกลาวอีก    
แตก็ไมปรากฏวามีการยกเลิกงานไกลเกล่ียขอพิพาทแตอยางใด ซ่ึงงานไกลเกลี่ยก็ยังคงดํ าเนินการ
สืบเนื่องตอมาจนถึงปจจุบันแตวาไมไดรับความนิยมดังเชนในอดีต เหตุผลก็คือ นโยบายของ
ประธานศาลฎีกาในยุคหลังๆไมมีการรณรงคใหใชการไกลเกลี่ยขอพิพาทมาลดปริมาณคดีความ    
ทีค่างพิจารณาเหมือนดังเชนในอดีต

และจากประสบการณที่ ผู วิจัยไดปฏิบัติงานในศาลฎีกาพบวา ในสมัยที่           
นายชาญชยั ลิขติจติถะ เปนประธานศาลฎกีามนีโยบายมุงเนนการบรหิารงานคดใีนศาลลางเปนสวนใหญ  
แตก็มิไดลดละที่จะคนหาแนวทางที่จะนํ ามาใชแกไขปญหาคดีความที่คั่งคางในศาลฎีกาดวย      
โดยในสมัยที่นายชาญชัยดํ ารงตํ าแหนงเปนประธานศาลฎีกาไดมีการนํ ารองใหมีนิติกรพิเศษขึ้นมา
ยกรางในคดีที่ไมซับซอนยุงยาก ซ่ึงเมื่อนิติกรดังกลาวยกรางเสร็จก็จะเสนอผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกา
ทํ าการตรวจราง และผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกาก็จะเสนอสํ านวนคดีดังกลาวไปยังผูพิพากษาศาลฎีกา
เจาของสํ านวนทํ าการตรวจรางและมีคํ าพิพากษาตอไป ซ่ึงโครงการนํ ารองดังกลาวเปนผลสํ าเร็จ
และเปนที่พอใจในระดับหนึ่งแตก็มิไดทํ าใหปญหาคดีความที่คั่งคางอยูในศาลฎีกาหมดไปจากศาล
เสียทีเดียว ทัง้นีใ้นสมัยของนายชาญชัย ลิขิตจิตถะ นีก้ม็ไิดมีนโยบายสนับสนุนหรือสงเสริมใหมี
การระงับขอพิพาทในศาลฏีกาดวยวิธีการไกลเกลี่ยใหเปนรูปธรรมดังเชนที่เกิดขึ้นในสมัยของ    
นายประมาณ  ชันซื่อ เชนกัน

โดยเหตุที่ผูบริหารศาลยุติธรรมไมมีการกํ าหนดกรอบแนวนโยบายที่จะใหมี
การดํ าเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลฎีกาเกิดขึ้นอยางชัดเจน ทํ าใหแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของกบังานไกลเกลีย่ด ําเนนิการไปอยางไมเปนระบบระเบยีบ อาทเิชน ไมมกีารจดัท ํา
สารบบสํ านวนไกลเกลี่ยในศาลฎีกาเหมือนดั่งที่ไดทํ าขึ้นในสํ านวนคดีหลักที่ฎีกาขึ้นมา ทั้งนี้คงมี
แตเพยีงบนัทกึของเจาหนาทีท่ีไ่ดบนัทกึรายละเอยีดเกีย่วกบัส ํานวนทีเ่ขาสูกระบวนการไกลเกล่ียไวเทานัน้
และจากขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณนิติกรผูทํ าหนาที่ไกลเกลี่ยขอพิพาทในชวงป พ.ศ. 2543-2548  
ไดกลาววากอนหนาทีผู่ใหสัมภาษณจะเขามาทํ าหนาที่ไกลเกลี่ยและในปจจุบันคงมีนิติกรที่ทํ าหนาที่
เกีย่วกบัการไกลเกลี่ยอยูเพียงแคคนเดียวเทานั้น
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ปจจุบันในยุคของ นายปญญา ถนอมรอด ดํ ารงตํ าแหนงเปนประธานศาลฎีกา 
ไดก ําหนดนโยบายในดานการอ ํานวยความยตุธิรรมโดยสงเสรมิพฒันาระบบการอ ํานวยความยตุธิรรม
ทางเลือกเพื่อสนับสนุนการระงับขอพิพาทดวยหลักความสมานฉันทและสันติวิธี อันไดแก         
การอนุญาโตตุลาการ ระบบไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาททั้งในศาลและนอกศาล ทั้งนี้ผูที่มีบทบาท
ในการไกลเกลี่ยขอพิพาท ประกอบดวยบุคคล 3 กลุม  คือ กลุมแรกไดแก ผูบริหารศาล ไมวาจะ
เปนผูพพิากษาหวัหนาศาล อธิบดี หรือประธานศาลตางๆ โดยทานเหลานีจ้ะตองพจิารณา และน ําระบบ
การไกลเกล่ียขอพิพาทไปใชใหเปนรูปธรรมเกิดขึ้น เนื่องจากมีประโยชนอยางยิ่งในการลดปญหา
คดคีวามคัง่คางพจิารณาในศาลซึง่นบัวนัยิง่ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ ถือวาเปนหนาทีข่องศาลยตุธิรรม   
ที่จะแกไขปญหาเหลานี้และไดใหความสํ าคัญมาโดยตลอด บุคคลกลุมที่สองไดแก ผูพิพากษา      
แมวาในปจจุบันจะมีผูประนีประนอมที่เปนบุคคลภายนอกมาชวยเหลือในการไกลเกลี่ยขอพิพาท  
แตบทบาทของผูพพิากษาทีม่ตีอการไกลเกล่ียกย็งัคงมคีวามส ําคญัอยางมากเชนกนั เนือ่งจากผูพพิากษา
ลวนแตเปนผูมีประสบการณในการพิจารณาพิพากษาคดี ยอมตองเขาใจในประเด็นขอพิพาทตางๆ 
ที่เกี่ยวของในคดีแตละประเภทไดเปนอยางดี พรอมกับมีความสามารถในการเสนอทางออกที่ดี    
ใหแกคูความได ซ่ึงคูความก็ใหความเชื่อถือในตัวผูพิพากษาในฐานะที่เปนผูที่มีความยุติธรรม       
ซ่ือสัตยสุจริตและมคีวามเปนกลาง สํ าหรบับคุคลกลุมทีส่าม ไดแก ผูประนปีระนอมซึง่เปนบคุคลภายนอก
ซ่ึงไดเสียสละทั้งเวลาและแรงกายมาร วมงานกับศาลยุติธรรมในการอํ านวยความยุติธรรม             
ใหแกประชาชนในอกีรูปแบบหนึง่ และในปจจบุนันีป้ระธานศาลฎกีากย็งัไดมกีารวางแผน และด ําเนนิการ
ในการจัดใหมีศูนยไกลเกล่ียขอพิพาทใหเกิดขึ้นในศาลฎีกาอยางเปนรูปธรรมเพื่อนํ ามาใชในการลด
คดคีวามทีค่ั่งคางอยูในศาลฎีกาใหเปนผลสํ าเร็จอีกดวย    ซ่ึงนาจะเปนผลสํ าเร็จในเร็ววันนี้

4.2.2 การขาดการประชาสัมพันธใหผู ที่ยื่นฎีกาเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับจาก
กระบวนการไกลเกลี่ย ตลอดจนขาดบุคลากรที่คอยแนะนํ าใหคูความเขาใจถึงขั้นตอนในการเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทของศาลฎีกา    

ปญหาดังกลาวนี้เปนผลสืบเนื่องมาจากการที่ผูบริหารไมมีนโยบายสงเสริมใหมี
การระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกลี่ยเกิดขึ้นในศาลฎีกา ทั้งนี้ศาลฎีกาเองก็ไมเคยมีการรณรงค
หรือสงเสริมใหคูความหันมายุติคดีดวยการไกลเกลี่ย และไมเคยมีการประชาสัมพันธถึงขอดี     
และประโยชนที่คู ความไดรับจากการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกลี่ยเกิดขึ้นในศาลฎีกา    
เหมอืนดงัทีป่รากฏในศาลชัน้ตน รวมถึงไมมกีารชีแ้จงใหเหน็วาขัน้ตอนในการขอไกลเกล่ียในศาลฎกีา
ไมยุงยากซับซอนแตอยางใด เปนผลทํ าใหคูความไมสามารถรับรูถึงการมีอยูของงานไกลเกลี่ย     
ในศาลฎีกาได ทั้งนี้คูความอาจทราบขอมูลอยางคราวๆ จากการประชาสัมพันธของงานไกลเกลี่ย  
ในศาลชัน้ตนวา สามารถดํ าเนินการไกลเกลี่ยไดในทุกชั้นศาลเพียงแคนี้เทานั้น
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4.3  อุปสรรคของการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลฎีกา

4.3.1 การทีสั่งคมเปลีย่นแปลงไปท ําใหลักษณะของคดมีคีวามซบัซอนมากยิง่ขึน้ ซ่ึงท ําให
ไมสามารถนํ าวิธีการประนีประนอมยอมความมาใชในการระงับขอพิพาทในคดีบางประเภทได

4.3.2 คูกรณฝีายทีช่นะคดมีาแลวในศาลลางถงึ 2 ศาลยอมไมประสงคทีจ่ะท ําการไกลเกล่ียกนั  
เพราะเหน็วาไดดํ าเนินกระบวนพิจารณามาจนถึงศาลสูงสุดแลว

4.3.3 เนือ่งจากการไกลเกล่ียจะตองเกดิขึน้ดวยความสมคัรใจของคูกรณทีัง้สองฝาย  ดงันัน้
หากคูกรณฝีายใดฝายหนึ่งไมประสงคที่จะใหมีการไกลเกลี่ย การไกลเกลี่ยขอพิพาทก็จะเกิดขึ้นมิได

4.3.4 ศาลฎีกามิไดนํ าระเบียบวาดวยการประนีประนอมยอมความในศาลฎีกาของ     
นายประมาณ ชันซือ่ มาใชปฏิบัติอยางจริงจัง โดยในปจจุบันงานไกลเกลี่ยของศาลฎีกาคงมีเพียง  
เจาหนาที่ธุรการ 1 คน กับผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกาที่รวมกันทํ าหนาที่ประสานงานกันเพียง 2 ทาน
เทานั้น

4.3.5 จากสถติกิารไกลเกล่ียในศาลฎกีาทีเ่สรจ็สิน้แลวสวนใหญ พบวา คูกรณไีดมกีารท ํา
สัญญาประนีประนอมยอมความกันมาแลวที่ศาลชั้นตน ทั้งนี้คูกรณีเพียงแคนํ าขอตกลงในสัญญา
ประนปีระนอมยอมความดังกลาวมาใหผูพิพากษาศาลฎีกาท ําคํ าพิพากษาตามสัญญายอมให

4.4  ปญหาท่ีมีผลกระทบตอการไกลเกล่ีย

4.4.1 คดีที่ทํ าการไกลเกล่ียสํ าเร็จเรื่องหนึ่งพบวาผลของการไกลเกลี่ยที่ระบุใหโจทก
ตกลงขายทีด่นิใหแกจ ําเลยเปนเงนิ 1,500,000 บาท และใหจ ําเลยช ําระราคาบางสวน โดยสวนทีเ่หลือ 
จะชํ าระในวันโอนกรรมสิทธ์ิ หากผิดนัดใหโจทกมีสิทธิเลิกสัญญา ใหริบมัดจํ าและเบี้ยปรับ       
การช ําระคาที่ดินที่เหลือในวันโอนกรรมสิทธิ์ มีผลทํ าใหสัญญามีสภาพบังคับ ซ่ึงหากจํ าเลยผิดนัด
แลวจะใหสิทธิโจทกทีจ่ะเลกิสญัญา เรียกเบีย้ปรับและรบิมดัจ ํา สงผลท ําใหขอพพิาทคดนีีจ้ะกลับขึน้มา
สูศาลฎีกาใหมได

4.4.2 จากสถติิที่ไดในป พ.ศ.2547 พบวาในคดีแพงที่มีขอหาสูงสุดที่เขาสูการพิจารณา
ของศาลฎีกา 5 อันดับ  จํ านวน 4,943 เร่ือง  คือ  ยืม คํ้ าประกัน จํ านอง ขบัไล  และที่ดิน  และขอหา
ทีสู่งทีสุ่ด 5 อันดบั ในคดอีาญา จ ํานวน  9,816 เร่ือง  คอื พ.ร.บ.วาดวยความผดิอนัเกดิจากการใชเช็คฯ
ความผดิตอชีวติ ความผดิตาม พ.ร.บ.อาวธุปน ความผดิฐานลกัทรพัย ความผดิตอรางกาย  เมือ่เทยีบกบั
จ ํานวนคดีที่ทํ าการไกลเกลี่ยสํ าเร็จในปดังกลาว ซ่ึงมีเพียง 25 เร่ือง โดยคิดเปนคดีแพง  12  เร่ือง  
คดีทรัพยสินฯ 1 เรื่อง  คดแีรงงาน 12 เร่ือง  จะเห็นไดวาคดีที่ทํ าการไกลเกลี่ยสํ าเร็จนั้นนอยมาก  
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เมือ่เทยีบกับจํ านวนคดีแพงและคดีอาญาที่มีขอหาสูงสุดในปดังกลาว อีกทั้งไมมีคดีอาญาที่เสร็จสิ้น
ไปจากศาลฎีกาดวยการไกลเกลี่ยเลย ทั้งนี้คดีอาญาที่เขาสูการพิจารณาของศาลฎีกาจํ านวนสูงสุด  
ทั้ง 5 อันดับนี้ มทีัง้ความผิดอันยอมความได และคดีความผิดตอแผนดิน ที่คูกรณีไมสามารถที่       
จะยอมความได แตกไ็มปรากฏวาคูความในคดอีาญาประเภทความผดิอนัยอมไดท ําการประนปีระนอม
ยอมความเพือ่ใหคดีของตนเสร็จสิ้นไปแตอยางใด และจากสถิติในปดังกลาวยังพบอีกวาคดีแรงงาน
มกีารทํ าสัญญาประนีประนอมยอมความกันมากที่สุด

4.4.3 จากสถิติ ป พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549  การประนีประนอมยอมความที่ทํ าใหคดี
เสรจ็ส้ินไปจากศาลฎกีาสวนใหญหรือเรียกไดวาเกอืบทัง้สิน้ เปนคดทีีไ่ดมกีารตกลงกนั โดยเปนสญัญา
ประนีประนอมยอมความกันในศาลชั้นตนมากอนแลวจึงนํ ามาทํ าคํ าพิพากษาที่ศาลฎีกา ซ่ึงจาก    
การสมัภาษณเจาหนาทีท่ีป่ฏิบตังิานดานไกลเกล่ียไดใหขอมลูถึงเรือ่งดงักลาวนีว้า เมือ่คูความยืน่ค ํารอง
ขอไกลเกลี่ยผูใหสัมภาษณก็จะแนะนํ าใหไปทํ าความตกลงกันมา เพือ่ใหทราบในเบื้องตนวาการทํ า
ยอมดังกลาวไดกํ าหนดเนื้อหาไวอยางไรเพื่อนํ าไปตรวจสอบวาเปนการทํ ายอมกันในประเด็นที่ไดมี
การยื่นคํ าฟองและคํ าใหการไวหรือไม ตอมาจึงกํ าหนดวันนัดพิจารณาเพื่อใหคูความตรวจสอบ    
ขอความในสญัญากนัอกีครัง้กอนทีจ่ะมคี ําพพิากษา ซ่ึงหากคูความไมสามารถตกลงกนัไดนอกศาลแลว  
ศาลฎีกาก็จะนัดคูความมาเพื่อใหมาตกลงกันในศาล ทํ าใหเกิดปญหาวาเมื่อตกลงกันนอกศาลฎีกา
ไมไดแลวคูความมักจะไมมาทํ าความตกลงกันในศาล ทั้งนี้เนื่องจากการไกลเกลี่ยเปนแนวทางระงับ
ขอพิพาทที่ตั้งอยูบนความสมัครใจของคูความทั้งสองฝาย เมือ่ฝายหนึ่งฝายใดไมประสงคที่จะตกลง
ระงับขอพิพาทดวยวิธีการดังกลาว การไกลเกลี่ยก็มิอาจเกิดขึ้นได จงึควรกํ าหนดใหเปนมาตรการ
บังคับในเบื้องตนมากอนวา เมื่อมีการยื่นฎีกาเขาสูศาลฎีกาแลวควรกํ าหนดวันนัดใหคูความในคดี
ซ่ึงเปนโจทกและจํ าเลยโดยตรงไดมีโอกาสพบหนากันเพื่อเจาหนาที่ศาลจะไดมีโอกาสชี้แจงถึงขอดี
ที่ไดรับจากการไกลเกลี่ยเพื่อใหคูความพิจารณาวาคดีของตนสมควรที่จะทํ าการไกลเกล่ียหรือไม
ซ่ึงถาหากคูความตกลงทีจ่ะท ําการไกลเกล่ีย กใ็หเจาหนาทีท่ ําขอตกลงในเบือ้งตนเพือ่ท ําการตรวจสอบ
วาสัญญายอมตรงกับประเด็นในคํ าฟองและคํ าใหการหรือไมในเบื้องตนกอนพรอมกันนี้ก็ให
กํ าหนดวันนัดพิจารณาขึ้นมาอีกครั้ง หรือถาหากมีความพรอมที่จะทํ ายอมในขณะนั้น (ซ่ึงผูวิจัย
หมายความวา ถาหากมศีนูยไกลเกลีย่และมอีงคคณะไกลเกล่ียอยางเปนรูปธรรมขึน้มาแลว)   ก็สามารถ
ที่จะตกลงทํ ายอมกันไดในขณะนั้นทันที แตถาหากคูความยังยืนยันที่จะไมทํ ายอม ก็ไมสามารถ     
ที่จะไปบังคับคูความได ทั้งนี้ผูวิจัยเห็นวาการพูดคุยกับคูความโดยตรงนาจะมีแนวโนมที่คูความ    
จะคลอยตามผูพดูมากกวาทีจ่ะมกีารตดิตอกนัทางไปรษณยีหรือทางโทรศพัท ในกรณเีชนนี้ เจาหนาที่
ผูทํ าการไกลเกลี่ยดังกลาวจะตองมีทักษะในการโนมเอียงจิตใจของผูฟงใหคลอยตามพอสมควร    
จงึจะท ําใหเกิดการประนีประนอมในศาลฎีกาขึ้นอยางแทจริงได
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป

จากการศึกษาพบวา ในแตละปมีปริมาณคดีขึ้นมาสูศาลฎีกาเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง    
นบัจาก พ.ศ. 2547 มคีดคีางพจิารณา 16,634 คด ีพ.ศ. 2548 มคีดคีางพจิารณา 20,534 คด ีและ พ.ศ. 2549   
มคีดคีางพิจารณาอยู 24,389 คดี (ขอมูล ณ ธันวาคม 2549)1 เมือ่พิจารณาเปรียบเทียบระหวางปริมาณ
คดทีีข่ึน้มาสูศาลฎีกาและอยูในระหวางการพิจารณา กับจํ านวนผูพิพากษาในศาลฎีกา2 จะเห็นไดวา
ระหวางปริมาณคดีที่มีจํ านวนเพิ่มมากขึ้นกับอัตรากํ าลังของบุคลากรเปนสัดสวนที่ไมสมดุลกัน  
และภาวการณของคดีทีเ่พิม่มากขึน้สงผลใหผูพพิากษาแตละทานตองแบกภาระการพจิารณาคดมีากขึน้
ซ่ึงแมจะปฏบิตัหินาทีโ่ดยเตม็ก ําลังแลวกย็งัไมอาจพจิารณาพิพากษาคดีใหลุลวงตามปริมาณคดีความ     
ที่เพิ่มมากขึ้นได

อยางไรก็ตาม ศาลยุติธรรมไมอาจเพิ่มจํ านวนผูพิพากษาศาลฎีกาใหสอดคลองกับ
ปริมาณคดีที่เพิ่มขึ้นได รวมทั้งวิธีการดํ าเนินคดีในศาลรูปแบบเดิมก็ไมอาจรองรับปญหาในเรื่อง
ประเภทของขอพพิาททีเ่ปลีย่นแปลงไปไดทนั จงึสงผลใหเกดิปญหาคดลีนศาลและคดลีาชาในปจจบุนั

การนํ าเอาวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาทมาใชในศาลฎีกา (Supreme Court Annexed 
Conciliation) จึงเปนทางเลือกหนึ่งนอกจากการพิจารณาคดีโดยปกติซ่ึงสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการบรหิารงานคด ี เปนผลใหการด ําเนนิคดเีสรจ็ส้ินไปไดโดยความรวดเรว็ และยงัใหเกดิความพอใจ
แกคูความที่มีสวนในการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหวางกันดวย

                                                          
1  ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 190-191.
2 ผูพิพากษาศาลฎีกามี 75 ทานโดยแบงเปน 25 องคคณะๆ ละ 3 คน แตละคณะ จะประกอบดวย                 

ผูพิพากษาหัวหนาคณะในศาลฎีกา 1 ทานและผูพิพากษาศาลฎีกา 2 ทาน (ซึ่งโควตาของผูพิพากษาหัวหนาคณะ   
ในศาลฎีกา คือ เดือนละ 6 เรื่อง และ โควตาของผูพิพากษาศาลฎีกาคือ เดือนละ 8 เรื่อง เทากับ 1 ป ผูพิพากษา           
ศาลฎีกาจะตองทํ าคํ าพิพากษาใหเสร็จอยางนอย 6,600 เรื่อง)
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นบัตัง้แต พ.ศ. 2538 นายประมาณ ชันซือ่ ประธานศาลฎกีา ไดมนีโยบายใหความส ําคญั 
แกการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล โดยมีการจัดโครงการไกลเกล่ียเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอม         
ยอมความในศาลฎีกา และดํ าเนินการไกลเกลี่ยคดีที่อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา ทั้งนี้ไดมี        
การออกระเบยีบวาดวยการประนปีระนอมยอมความในศาลฎกีา3 และค ําแนะน ําของประธานศาลฎกีา
เกี่ยวกับการไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความ พ.ศ. 25394 เพื่อใชเปนแนวทาง      
ในการดํ าเนินงานไกลเกลี่ยในศาลฎีกา โดยมีสาระสํ าคัญ คือ

1. ใหจดัตัง้แผนกคดปีระนปีระนอมขึน้ในศาลฎกีา โดยใหมผูีพพิากษาศาลฎกีาทีม่คีวามรู
ความสามารถในการไกลเกลี่ยอยางนอย 15 คน ใหมีผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกาเพื่อชวยงานคดี     
อยางนอย 5 คน และใหมหีนวยงานธรุการ เรยีกวา งานประนปีระนอม ประกอบดวยนติกิรและเจาหนาที่
ธุรการตามจํ านวนที่เหมาะสม

2. ประเภทคดทีี่จะดํ าเนินการไกลเกลี่ย  ไดแก คดีแพงทุกคดี และคดีอาญา ซ่ึงมีขอหา
เฉพาะความผิดตอสวนตัว (ความผิดอันยอมความกันได)

3. เมือ่ศาลฎกีาไดรับส ํานวนคดจีากศาลชัน้ตนมาแลว ใหส่ังคดดีงักลาวตามขอ 2 ไปยงั
งานประนีประนอม เพื่อออกหนังสือถึงคูความเพื่อสอบถามความประสงคจากคูความ

4. เมือ่ไดรับแจงจากคูความวาประสงคจะประนปีระนอมยอมความกนัแลว กจ็ะมกีารจดัท ํา
สํ านวนคดีประนีประนอมแยกออกมา

ในสมยัของนายศกัดา โมกขมรรคกลุ ไดน ําการไกลเกล่ียมาใชควบคูกบัการเรงรัดพจิารณา
คดใีนศาลฎีกา  จนประสบความสํ าเร็จในการลดปญหาคดีความคั่งคาง กลาวคือ ส้ินเดือน กรกฎาคม 
พ.ศ. 2541 คงมคีดคีางพิจารณาอยูในศาลฎีกาเพียงประมาณ 870 คดีเทานั้น ทํ าใหนโยบายของ
ประธานศาลฎีกาในยุคตอๆ มามิไดมีนโยบายที่มุงสงเสริมการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกลี่ย  
เปนเหตุใหคดีที่เขาสูระบบไกลเกลี่ยลดนอยลงไป บุคลากร สถานที่ และเครื่องมือตางๆ  ทีเ่คยจัดไว
สํ าหรบังานไกลเกลีย่จงึถูกน ําไปใชงานอืน่ จนถงึปจจบุนัการไกลเกลีย่ในศาลฎกีา ไดลดบทบาทลงไป
อยางมาก เหน็ไดจาก สถิตกิารไกลเกลีย่และประนอมขอพพิาททางอาญาในศาลฎกีา พ.ศ. 2548-25495

พบวา มคีดทีีเ่ขาสูระบบไกลเกลีย่เพยีงเดอืนละ 1-2 เร่ือง และสถติกิารไกลเกล่ียและประนอมขอพพิาท
ทางแพงในศาลฎกีา พ.ศ. 2547-25496 พบวามคีดแีพงทีเ่ขาสูศาลฎกีาเฉลีย่ประมาณเดอืนละ 200 เร่ือง
แตมคีดีที่เขาสูระบบไกลเกลี่ยเพียงเดอืนละ 15 เร่ือง คิดเปนรอยละ 7.5 เทานั้น
                                                          

3 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 191-203.
4 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 173-174.
5 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 198-199.
6 ดูรายละเอียดไดในภาคผนวก. หนา 196-197.
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คดีแพงที่เขาสูระบบไกลเกลี่ยในศาลฎีกาใน พ.ศ. 2547-2549 มีทั้งส้ิน 425 เร่ือง 
สามารถไกลเกลี่ยไดสํ าเร็จ 74 เรื่อง คิดเปนรอยละ 17.41 ไมสามารถไกลเกลี่ยไดสํ าเร็จเพียง 2 เร่ือง 
คดิเปนรอยละ 0.47 คดีที่เสร็จไปโดยการถอนฟองและยอมความ 72 เร่ือง คิดเปนรอยละ 16.94 
จ ํานวนทุนทรัพยที่ไกลเกลี่ยสํ าเร็จทั้งส้ิน 2,888,280,177 บาท

ผูวจิยัเหน็วาวธีิการไกลเกลีย่ขอพพิาทเปนสวนหนึง่ของการบรหิารงานคดทีีน่บัวามบีทบาท
สํ าคัญในการนํ ามาปรับใชในศาลฎีกา ในฐานะที่เปนทางเลือกหนึ่งของการระงับขอพิพาท นอกจาก
การพจิารณาคดใีนศาลตามปกต ิ ซ่ึงควรไดรับการสงเสรมิใหน ํามาใชมากขึน้ในแตละประเภทของคดี
เนือ่งจากในอดีตไดเคยนํ ามาใชจนประสบความสํ าเร็จมาแลว นอกจากนั้นควรจะมีแนวทางกํ าหนด
คดใีนการไกลเกลีย่ขอพพิาทใหชัดเจนและเปนแนวทางเดยีวกนัเพือ่จะไดใชเปนมาตรฐานในการปฏบิตัิ
ของศาลทกุศาลไดดวย ดงันัน้ การน ําเอาวธีิการไกลเกล่ียขอพพิาทมาใชในศาลจงึนบัวาเปนประโยชน  
ในการชวยลดปริมาณคดีในศาลฎีกาใหนอยลงได

และจากการศึกษาเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณ (Interview) ผูพิพากษาในศาลฎีกา       
กลุมตวัอยางจ ํานวน 20 ทาน สรปุไดวา ผูพพิากษากลุมตวัอยางรอยละ85 เหน็ดวยวาควรมกีารปรบัปรงุ
และพฒันาระบบการไกลเกลีย่ในศาลฎกีา รอยละ 10 ไมเหน็ดวยกบัการปรบัปรงุพฒันาการไกลเกล่ีย
ในศาลฎีกา  และรอยละ 5 ไมแสดงความคิดเห็น

ผูพพิากษารอยละ 70 เหน็ดวยวาการไกลเกล่ียในศาลฎกีามสีวนชวยในการลดปรมิาณคดี
รอยละ 25 เหน็วาการไกลเกลีย่ในศาลฎกีาไมไดมสีวนชวยในการลดปรมิาณคด ีและรอยละ 5 ไมแสดง
ความคิดเห็น

ผูพิพากษารอยละ 50 เห็นดวยกับการใหมีการไกลเกลี่ยคดีอาญาความผิดตอแผนดิน 
และรอยละ 50 ไมเหน็ดวยกับการไกลเกลี่ยคดีอาญาความผิดตอแผนดิน

ผูพิพากษารอยละ 40 เหน็ดวยกบัการที่ใหบุคคลภายนอกมาชวยไกลเกลี่ยหรือรวมกับ   
ผูพพิากษา รอยละ 55 ไมเหน็ดวยกบัการใหบคุคลภายนอกมาชวยงานไกลเกลีย่ของศาลฎกีา และรอยละ 5
ไมแสดงความคิดเห็น

ผูพพิากษารอยละ 20 เหน็ดวยกบัการแกไขเพิม่เตมิกฎหมายวาดวยการไกลเกล่ีย รอยละ 65
ไมเหน็ดวยกับการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการไกลเกลี่ย และรอยละ 15 ไมแสดงความคิดเห็น
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5.2  ขอเสนอแนะ

ผูเขียนเห็นวาการที่จะใหการระงับขอพิพาทในศาลฎีกาดวยวิธีการไกลเกล่ียจะตองมี
การปรับปรุงแกไขสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้

5.2.1 ระเบียบวาดวยการประนีประนอมยอมความในศาลฎีกา
ระเบยีบดงักลาวมขีึน้ในสมยันายประมาณ  ชันซ่ือ ด ํารงต ําแหนงเปนประธานศาลฎกีา

ซ่ึงมผีลบงัคบัใชวนัที ่ 1 มกราคม 2538 ไดกลาวถึงขัน้ตอนในการปฏบิตักิารในสวนของงานไกลเกล่ีย
ไวอยางชดัเจน ซ่ึงเนือ้หาบางสวนยงัคงมดี ําเนนิการอยูในปจจบุนั ผูวจิยัเหน็วาควรทีจ่ะปรบัปรงุเสยีใหม
ใหมเีนื้อหาเหมาะสมกับเหตุการณในปจจุบัน ยกตวัอยางเชน มีการกํ าหนดวาเอกสารที่จะนํ าเขาสู
สํ านวนการไกลเกลีย่ควรมอีะไรบาง เชน หากคูความยืน่ค ํารองเองกใ็หมกีารแนบบตัรประจ ําตวัประชาชน
เพือ่ตรวจสอบวาเปนคูความในคดจีริงหรอืไม หรือหากทนายความยืน่ค ํารองแทนกใ็หมใีบแตงทนายความ
แนบเขามาดวยกนักบัส ําเนาค ําฟองหรือคํ าใหการ ทัง้นีเ้พือ่น ําไปสูการลดขัน้ตอนของงานเลขานกุาร   
ทีจ่ะตรวจดูเอกสารดังกลาวจากสํ านวน

โดยเหตุที่ผูบริหารศาลยุติธรรมไมมีการกํ าหนดกรอบแนวนโยบายที่จะใหมี  
การดํ าเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลฎีกาเกิดขึ้นอยางชัดเจน ทํ าใหแนวทางในการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของกบังานไกลเกลีย่ด ําเนนิการไปอยางไมเปนระบบระเบยีบ  อาทเิชน ไมมกีารจดัท ํา
สารบบสํ านวนไกลเกลี่ยในศาลฎีกาเหมือนดั่งที่ไดทํ าขึ้นในสํ านวนคดีหลักที่ฎีกาขึ้นมา ทั้งนี้คงมี
แตเพียงบันทึกของเจาหนาที่ที่ไดบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับสํ านวนที่เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ย   
ไวเทานั้น

5.2.2 เก่ียวกับนโยบายสงเสริม สนับสนุน และรณรงคใหมีการระงับขอพิพาทดวยวิธี
การไกลเกล่ีย

หลังจากทีน่ายประมาณ ชันซือ่ ไดวางระเบยีบวาดวยการประนปีระนอมยอมความ
ในศาลฎกีาไวอยางชดัเจนแลว  นายศกัดา  โมกขมรรคกลุ ไดน ําการไกลเกล่ียมาใชควบคูกบัการเรงรัด
พจิารณาคดีในศาลฎีกา  จนประสบความสํ าเร็จในการลดปญหาคดีความคั่งคาง กลาวคือ ส้ินเดือน 
กรกฎาคม พ.ศ. 2541 คงมคีดคีางพจิารณาอยูในศาลฎกีาเพยีงประมาณ 870 คดเีทานัน้ ท ําใหนโยบาย  
ของประธานศาลฎกีาในยคุตอๆ มามไิดมนีโยบายทีมุ่งสงเสรมิการระงบัขอพพิาทดวยวธีิการไกลเกลีย่  
เปนเหตุใหคดีที่เขาสูระบบไกลเกลี่ยลดนอยลงไป บุคลากร สถานที่ และเครื่องมือตางๆ  ทีเ่คยจัดไว
สํ าหรับงานไกลเกลี่ยจึงถูกนํ าไปใชงานอื่น จนถึงปจจุบันการไกลเกลี่ยในศาลฎีกาไดลดบทบาท   
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ลงไปอยางมาก แตก็ไมปรากฏวามีการยกเลิกงานไกลเกล่ียขอพิพาทแตอยางใด ซ่ึงงานไกลเกล่ีย    
ก็ยังคงดํ าเนินการสืบเนื่องตอมาจนถึงปจจุบันแตวาไมไดรับความนิยมดังเชนในอดีต ผูวิจัยเห็นวา
สมควรที่ผูบริหารจะกํ าหนดนโยบายในการบริหารงานคดีในศาลฎีกาเสียใหมโดยใหมีการสงเสริม  
สนับสนุน และรณรงคใหเกิดการไกลเกล่ียในศาลฎีกาขึ้น ทั้งนี้ในเบื้องตนตองมีนโยบายกํ าหนด
แนวทางการบริหารงานคดีขึ้นกอนมิฉะนั้นผูปฏิบัติก็จะไมทราบวาควรดํ าเนินการไปในทิศทางใด   
ซ่ึงวิธีการสงเสริมอาจกระทํ าโดยใหศาลชั้นตนทั่วประเทศสอบถามคูความที่ยื่นฎีกาเขามาวาคูความ
มีความประสงคจะไกลเกลี่ยหรือไม หรือรณรงคดวยแผนปายโฆษณาโดยติดไวที่ศาลชั้นตนใน            
พืน้ทีท่ีคู่ความสามารถเห็นไดชัด  ซ่ึงถาหากคูความตองการก็ใหศาลชั้นตนดํ าเนินการไปในเบื้องตน 
คือ จดัใหคูความไกลเกลี่ยกันที่ศาลชั้นตนกอน เปนตน

การขาดการประชาสัมพันธใหผู ที่ยื่นฎีกาเขาใจถึงประโยชนที่จะไดรับจาก
กระบวนการไกลเกลี่ย ตลอดจนขาดบุคลากรที่คอยแนะนํ าใหคูความเขาใจถึงขั้นตอนในการเขาสู
กระบวนการไกลเกลีย่ขอพพิาทของศาลฎกีา ทัง้นีป้ญหาดงักลาวเปนผลสบืเนือ่งมาจากการทีผู่บรหิาร  
ไมมนีโยบายสงเสรมิใหมกีารระงบัขอพพิาทดวยวธีิการไกลเกล่ียเกดิขึน้ในศาลฎกีา ทัง้นีศ้าลฎกีาเอง   
กไ็มเคยมกีารรณรงคหรือสงเสรมิใหคูความหนัมายตุคิดดีวยการไกลเกลีย่ และไมเคยมกีารประชาสมัพนัธ
ถึงขอดีและประโยชนที่คูความไดรับจากการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกล่ียเกิดขึ้นในศาลฎีกา
เหมอืนกบัทีป่รากฏในศาลชัน้ตน รวมถึงไมมกีารชีแ้จงใหเหน็วาขัน้ตอนในการขอไกลเกลีย่ในศาลฎกีา
ไมยุงยากซับซอนแตอยางใด เปนผลทํ าใหคูความไมสามารถรับรูถึงการมีอยูของงานไกลเกลี่ย     
ในศาลฎีกาได ทั้งนี้คูความอาจทราบขอมูลอยางคราวๆ จากการประชาสัมพันธของงานไกลเกลี่ย   
ในศาลชัน้ตนวา สามารถดํ าเนินการไกลเกลี่ยไดในทุกชั้นศาลเพียงแคนี้เทานั้น

5.2.3 เก่ียวกับหลักการของงานไกลเกล่ีย
เนื่องจากการไกลเกลี่ยจะตองเกิดขึ้นดวยความสมัครใจของคูกรณีทั้งสองฝาย  

ดงันัน้ หากคูกรณฝีายใดฝายหนึง่ไมประสงคทีจ่ะใหมกีารไกลเกลีย่ การไกลเกลีย่ขอพพิาทกจ็ะเกดิขึน้มไิด    
ดังนั้น ผูวิจัยเห็นควรที่จะกํ าหนดประเภทของคดีที่สามารถไกลเกลี่ยไดโดยทํ าเปนมาตรการบังคับ
ใหคู กรณีที่ยื่นฎีกาเขามายังศาลฎีกาตองทํ าการเจรจากันกอนที่จะเสนอจายสํ านวนปกติให              
ผูพพิากษาศาลฎกีาตดัสิน ทัง้นีป้ระเภทของคดอีาจพจิารณาจากคดแีพงทีข่ึน้มาสูศาลฎกีาโดยมคีูความ       
รายเดยีวกนัฟองกันเขามาหลายคดี คดแีรงงาน คดีอาญาที่เปนความผิดเกี่ยวกับทรัพยจํ านวนเล็กนอย  
หรือคดีอาญาและคดีแพงที่มีการฟองรองกันสูงสุดและคางพิจารณาในแตละป ซ่ึงประเภทของคดี      
ทีจ่ะก ําหนดใหคูความมาเจรจาในเบื้องตนนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยเปนไปเพื่อ
วตัถุประสงคในการลดปริมาณคดีในศาลฎีกา
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5.2.4 เก่ียวกับตัวสัญญาประนีประนอมยอมความ
สัญญาประนีประนอมยอมความควรจะมีสภาพบังคับที่หากจํ าเลยผิดนัดแลว        

จะไมทํ าใหคดีพิพาทกลับเขามาสูศาลเพื่อใหศาลมีการบังคับตามสัญญาอีก

5.2.5 เก่ียวกับกฎหมายที่เก่ียวของกับการประนีประนอมยอมความ
จากสถิติที่ไดในป พ.ศ. 2547 พบวา ขอหาที่สูงที่สุด 5 อันดับในคดีอาญา 

จ ํานวน  9,816 เร่ือง คือ พ.ร.บ.วาดวยความผิดอันเกิดจากการใชเช็คฯ ความผิดตอชีวิต ความผิดตาม 
พ.ร.บ.อาวุธปน ความผิดฐานลักทรัพย ความผิดตอรางกาย

ความผิดฐานลักทรัพยนั้นเปนความผิดที่ไมสามารถยอมความกันได ไมวาคดี  
จะเปนการลกัทรพัยทีม่มีลูคามากหรอืนอยเพยีงใด โดยเปนคดทีีข่ึน้มาสูศาลฎกีาสงูสดุตดิ 1 ใน 5 อันดบั
ซ่ึงหากท ําใหความผดิฐานลกัทรพัยเปนความผดิอันยอมความไดกจ็ะท ําใหมกีารไกลเกลีย่ขอพพิาทกนั
ในคดดีงักลาวได ซ่ึงในทางปฏบิตัิ หากเปนคดทีีม่ทีนุทรพัยเล็กนอยพนกังานอยัการกม็กัจะใชดลุพนิจิ
ในการสัง่ไมฟอง ผูวิจัยเห็นวาสมควรที่จะมีการแกไขประมวลกฎหมายอาญาในฐานความผิด       
ดงักลาวเสยีใหม โดยก ําหนดใหคดลัีกทรพัยทีม่มีลูคาเลก็นอยนัน้เปนความผดิอนัยอมความไดไปเสยีเลย  
เพือ่จะไดเปนการลดปญหาคดีความที่คางพิจารณาอยูอีกทางหนึ่งดวย

5.2.6 จากสถิติ ป พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2549  การประนีประนอมยอมความที่ทํ าใหคดี
เสรจ็สิน้ไปจากศาลฎกีาสวนใหญหรือเรียกไดวาเกอืบทัง้สิน้ เปนคดทีีไ่ดมกีารตกลงกนัโดยเปนสญัญา
ประนีประนอมยอมความกันในศาลชั้นตนมากอน แลวจึงนํ ามาทํ าคํ าพิพากษาที่ศาลฎีกา ซ่ึงจาก   
การสมัภาษณเจาหนาทีท่ีป่ฏิบตังิานดานไกลเกล่ียไดใหขอมลูถึงเรือ่งดงักลาวนีว้า เมือ่คูความยืน่ค ํารอง
ขอไกลเกลีย่ผูใหสัมภาษณกจ็ะแนะน ําใหไปท ําความตกลงกนัมาเพือ่ใหทราบในเบือ้งตนวาการท ํายอม
ดังกลาวไดกํ าหนดเนื้อหาไวอยางไรเพื่อนํ าไปตรวจสอบวาเปนการทํ ายอมกันในประเด็นที่ไดมี  
การยืน่ค ําฟองและคํ าใหการไวหรือไม แลวตอมาจึงกํ าหนดวันนัดพิจารณาเพื่อใหคูความตรวจสอบ
ขอความในสญัญากนัอกีครัง้กอนทีจ่ะมคี ําพพิากษา ซ่ึงหากคูความไมสามารถตกลงกนัไดนอกศาลแลว  
ศาลฎกีากจ็ะนดัคูความมาเพือ่ใหมาตกลงกนัในศาล ท ําใหเกดิปญหาวาเมือ่ตกลงกนันอกศาลฎกีาไมไดแลว
คูความมักจะไมมาทํ าความตกลงกันในศาล ทัง้นี้เนื่องจาก การไกลเกลี่ยเปนแนวทางระงับขอพิพาท
ทีต่ัง้อยูบนความสมคัรใจของคูความทัง้สองฝาย เมือ่ฝายหนึง่ฝายใดไมประสงคทีจ่ะตกลงระงบัขอพพิาท
ดวยวธีิการดงักลาว การไกลเกลีย่กม็อิาจเกดิขึน้ได  จงึควรก ําหนดใหเปนมาตรการบงัคบัในเบือ้งตน  
มากอนวา เมือ่มกีารยืน่ฎกีาเขาสูศาลฎกีาแลวควรก ําหนดวนันดัใหคูความในคดซ่ึีงเปนโจทกและจ ําเลย
โดยตรง ไดมโีอกาสพบหนากนัเพือ่เจาหนาทีศ่าลจะไดมโีอกาสชีแ้จงถงึขอดทีีไ่ดรับจากการไกลเกลีย่
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เพื่อใหคู ความพิจารณาวาคดีของตนสมควรที่จะทํ าการไกลเกลี่ยหรือไมซ่ึงถาหากคูความตกลง      
ที่จะทํ าการไกลเกล่ีย ก็ใหเจาหนาที่ทํ าขอตกลงในเบื้องตนเพื่อทํ าการตรวจสอบวาสัญญายอมตรง     
กบัประเดน็ในคํ าฟองและคํ าใหการหรือไมในเบื้องตนกอนพรอมกันนี้ กใ็หก ําหนดวันนัดพิจารณา
ขึน้มาอกีครั้ง หรือถาหากมีความพรอมที่จะทํ ายอมในขณะนั้น (ซ่ึงผูวจิัยหมายความวา ถาหากมีศูนย
ไกลเกลี่ยและมีองคคณะไกลเกล่ียอยางเปนรูปธรรมขึ้นมาแลว) ก็สามารถที่จะตกลงทํ ายอมกันได
ในขณะนั้นทันที แตถาหากคูความยังยืนยันที่จะไมทํ ายอมก็ไมสามารถที่จะไปบังคับคูความได     
ทั้งนี้ผูวิจัยเห็นวา การพูดคุยกับคูความโดยตรงนาจะมีแนวโนมที่คูความจะคลอยตามผูพูดมากกวา    
ทีจ่ะมกีารตดิตอกนัทางไปรษณยีหรือทางโทรศพัท ในกรณเีชนนีเ้จาหนาทีผู่ท ําการไกลเกลีย่ดงักลาว    
จะตองมทีกัษะในการโนมเอยีงจติใจของผูฟงใหคลอยตามพอสมควร จงึจะท ําใหเกดิการประนปีระนอม
ในศาลฎีกาขึ้นอยางแทจริงได

5.2.7 ควรกํ าหนดใหทุกคดีท่ีสามารถไกลเกล่ียไดเขาสูระบบไกลเกล่ียกอนจึงใหนํ าคดี
เขาสูกระบวนการพิจารณาคดีของศาลฎกีา

ทั้งนี้โดยใหมีการคัดเลือกคดีโดยพิจารณาจากประเภทและลักษณะของคดี   
กลาวคอื คดแีพงทกุประเภท โดยเฉพาะคดคีรอบครวั มรดก กูยมื ขบัไล เชาซือ้ และคดอีาญาความผดิ
ตอสวนตวัโดยเฉพาะความผดิฐานหมิน่ประมาท ความผดิตามพระราชบญัญตัคิวามรบัผิด อันเกดิจาก
การใชเช็ค และคดอีาญาความผิดตอแผนดินบางฐานความผิดซึ่งไมกระทบตอรัฐมากนัก นอกจากนี้
ควรตองพจิารณาถงึลักษณะของคดปีระกอบดวย ไดแก คูความเปนญาตพิีน่องกนั หรือเปนเพือ่นกนั
คดใีหญๆ  หรือมีทุนทรัพยสูง คดีที่มีคดีสาขาเยอะ คดีที่คูความไมเคยเขาสูระบบไกลเกลี่ยกันมากอน 
คดีที่คูความชนะคดีมากันคนละศาล และคดีที่ไมยุงยากซับซอน อยางไรก็ตามตองอยูบนพื้นฐาน
ความยินยอมสมัครใจของคูความทั้งสองฝาย

5.2.8 ควรจัดใหมีการยกรางพระราชบัญญัติวาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท
  การไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลควรมีการออกกฎหมายเปนพระราชบัญญัติ      
การไกลเกลีย่ขอพพิาทโดยก ําหนดหลกัเกณฑตางๆ ไวดงัทีผู่ศกึษาไดกลาวมาแลวขางตน เพือ่ประโยชน
ในกระบวนการไกลเกล่ียขอพิพาททั้งในศาลและนอกศาลของประเทศไทย เพื่อจะไดมีแนวปฏิบัติ 
ทีเ่ปนบรรทดัฐานและเปนไปในแนวเดยีวกนัในสวนทีเ่กีย่วกบัการระงบัขอพพิาทโดยวธีิการไกลเกลีย่
และพฒันากระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทใหเปนทางเลือกหนึ่งของการระงับขอพิพาทตอไป
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5.2.9 ในดานการบริหารงาน
5.2.9.1 ควรมีนโยบายสงเสริมใหมีการไกลเกลี่ยในศาลฎีกา
5.2.9.2 ควรจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยประจํ าศาลฎีกา
5.2.9.3 เพิม่งบประมาณดานการไกลเกลี่ยใหมากขึ้น
5.2.9.4 ควรเพิ่มผูไกลเกลี่ยใหมากขึ้น โดยแยกความเชี่ยวชาญตามแผนกตางๆ   

ทีม่อียูในศาลฎกีา หรือจดัใหมผูีชํ านาญการพเิศษบางสาขาเพือ่ชวยเหลือศาล กรณทีีต่องใชความรูพเิศษ
นอกเหนือจากเรื่องกฎหมาย

5.2.9.5 ควรเพิ่มบุคลากรโดยใหมีองคคณะผู พิพากษาไกลเกลี่ย 3 คณะ               
ผูชวยผูพิพากษาประจํ าองคคณะคณะละ 1 คน นติิกรประจํ าองคคณะคณะละ 3 คน เจาหนาที่ธุรการ
คณะละ 3 คน  เพือ่ใหพรอมกับการไกลเกลี่ยไดในทุกเวลาที่คูความตองการ

5.2.9.6 ควรจัดอบรมผูไกลเกลี่ยและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทั้งในดานความรูใน
การไกลเกลี่ย และเทคนิคตางๆ วิธีการ รวมถึงภาษาตางประเทศและภาษาถิ่น

5.2.9.7 ควรประชาสมัพนัธใหประชาชนทราบถึงวิธีการนํ าคดีเขาสูการไกลเกลี่ย  
ในศาลฎีกา

5.2.9.8 ควรมกีารเก็บสถิติคดีใหละเอียดทั้งจํ านวนคดีและประเภทคดี
5.2.9.9 ใหศาลชั้นตนชวยเหลือโดยเปนตัวกลางในการประสานงานกับคูความ

แทนศาลฎีกา
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แผนภาพการไกลเกล่ียขอพิพาท

ผูไกลเกลี่ย

                        คูพิพาท                                                                               คูพิพาท

   ขอยุติ

สมัครใจ สมัครใจ
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แผนภาพระบบการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาล

คูความสมัครใจขอใช
ระบบไกลเกลี่ยขอพิพาท

ศาล
โจทกฟอง

จ ําเลยใหการ

ศนูยไกลเกลี่ย
ขอพิพาทประจํ าศาล

ผูรับผิดชอบ
ราชการศาล

ผูประนีประนอม

ท ําการไกลเกลี่ยขอพิพาท

ผูพิพากษาเจาของสํ านวน

เห็นสมควร
ไกลเกลี่ยขอพิพาท

จายสํ านวน
ตามปกติผูพิพากษาเจาของสํ านวน

เห็นควรใชระบบไกลเกลี่ย

ด ําเนินกระบวน
พจิารณาตามปกติ

ตกลงกันไมได ตกลงกันได
ถอนฟอง/ถอนคํ ารองทุกข/

พพิากษาตามสัญญา
ประนีประนอม
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แผนภูมิการไกลเกล่ียขอพิพาทในศาลอุทธรณ

คดัแยกสํ านวนที่เขาเกณฑ
ไกลเกลี่ยสงงานประนีประนอม

จดัทํ าหนังสือสอบถาม
ความประสงคของคูความ
ทนายความ สงไปรษณีย

รับฟอง 1

2(ประนีประนอม)

สงคืนงานเก็บสํ านวนและ
เอกสารเพื่อจัดเก็บตามระบบ

ลงสารบบ ป.น.ดํ า กํ าหนดวันนัด
                   3
       (ประนีประนอม)

ไมประสงค ประสงค

4

ทํ าการไกลเกลี่ย       (ผูประนีประนอม) 5       (ประนีประนอม)

  ทํ าการไกลเกลี่ย       (ประนีประนอม) ทํ าสัญญาประนีประนอม
ยอมความถอนฟองอุทธรณ/

ถอนคํ ารองทุกข

       (ประนีประนอม)6
8

น ําปลิวเก็บหองประธาน
ศาลอุทธรณ

7
(ประธานศาลอุทธรณ
หรือผูไดรับมอบหมาย) จายสํ านวนผูพิพากษา 9

       (ผูประนีประนอม)

ตรวจสอบความถูกตอง       (ผูชวยผูพิพากษา) 10

ลงนามในคํ าพิพากษา 11       (ผูชวยผูพิพากษา)

ตรวจ ตรวจ
และสั่งออก

12 12/1(รองประธานศาลอุทธรณ/
ประธานแผนกฯ))

ตรวจ
และสั่งออก

13
(ประธานศาลอุทธรณ)

สงไปออกหมายเลขคดีแดง

ออกหมายเลขคดีแดง ลงสารบบ

14(ประนีประนอม)

สงสํ านวน เอกสาร และ
ค ําพิพากษาคืนศาลชั้นตน

15

16

(งานหลังคํ าพิพากษา)

(งานสงสํ านวนและคํ าพิพากษา)
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ขอบังคับกระทรวงยุติธรรม
วาดวยการประนอมขอพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม

ดวยกระทรวงยุติธรรมไดจัดตั้งสํ านักงานอนุญาโตตุลาการขึ้นในสํ านักงานสงเสริม 
งานตลุาการ เพือ่สงเสรมิและพฒันาระบบการประนอมขอพพิาทและอนญุาโตตลุาการใหเปนวธีิระงบั
ขอพิพาททางแพงและพาณิชยที่ควบคูกับการพิจารณาพิพากษาโดยศาลยุติธรรม จึงจํ าเปนตองตรา
ขอบังคับการประนอมขอพิพาท สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรมขึ้น ดังตอไปนี้

ขอบังคับการประนอมขอพิพาท
สถาบันอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม

หมวด ๑  บทนิยาม

ขอ ๑ ในขอบังคับนี้
(๑) “สํ านักงาน” หมายถึง สํ านักงานอนุญาโตตุลาการ กระทรวงยุติธรรม
(๒) “สถาบัน” หมายถึง สถาบันอนุญาโตตุลาการของสํ านักงานอนุญาโตตุลาการ
(๓ ) “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการอนุญาโตตุลาการ สํ านักงาน

อนญุาโตตุลาการ ซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรี
(๔) “ผูอํ านวยการ” หมายถึง ผูอํ านวยการสํ านักงานอนุญาโตตุลาการ
(๕) “ผูประนอมขอพิพาท” หมายถึง ผูประนอมขอพิพาทซึ่งสํ านักงานไดขึ้นทะเบียน

ไวตามคํ าแนะนํ าและเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึงผูประนอมขอพิพาท
เฉพาะคดทีี่คูกรณีแตงตั้งจากบุคคลที่มิไดอยูในทะเบียนของสํ านักงานดวย

(๖) “อนญุาโตตลุาการ” หมายถงึ อนญุาโตตลุาการผูช้ีขาดปญหาขอพพิาทซึง่ส ํานกังาน
ไดขึ้นทะเบียนไว ตามคํ าแนะนํ าและเห็นชอบของคณะกรรมการ ทั้งนี้ ใหหมายความรวมถึง
อนญุาโตตลุาการ เฉพาะคดีซ่ึงคูกรณีแตงตั้งจากบุคคลที่มิไดอยูในทะเบียนของสํ านักงานดวย

(๗) “ขอบังคับการประนอมขอพิพาท” หมายถึง ขอบังคับการประนอมขอพิพาทของ
สถาบัน

(๘) “ขอบังคับอนุญาโตตุลาการ” หมายถึง ขอบังคับอนุญาโตตุลาการของสถาบัน
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หมวด ๒  การประนอมขอพิพาท

การนัดประชุมคูพิพาท
ขอ ๒
(๑)  กอนเสนอขอพิพาทใหผูประนอมขอพิพาทดํ าเนินการ ใหผูอํ านวยการนัดประชุม

คูกรณีเพื่อหาทางเจรจาตกลงกันเกี่ยวกับกรณีพิพาท หากผูอํ านวยการเห็นวาจํ าเปนและคูกรณี    
เหน็สมควร ใหตั้งบุคคลคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูประนอมขอพิพาท

(๒) บคุคลใดที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประนอมขอพิพาทในขอพิพาทใด ยอมไมอาจ
เปนอนุญาโตตุลาการในขอพิพาทนั้นไดอีก

การใชขอบังคับการประนอมขอพิพาท
ขอ ๓
(๑)  ขอบังคับการประนอมขอพิพาทยอมใชบังคับแกการประนอมขอพิพาทซึ่งเกิดขึ้น

จากสัญญาหรือเกี่ยวกับสัญญาหรือนิติสัมพันธอ่ืน ซ่ึงคูกรณีประสงคจะใหมีการระงับขอพิพาท
โดยการประนอมขอพิพาทภายใตการจัดการของสถาบัน

(๒)  คูกรณอีาจตกลงยกเวนหรอืเปลีย่นแปลงขอบงัคบัการประนอมขอพพิาทในเวลาใดๆ
กไ็ด โดยทํ าเปนหนังสือ แตทั้งนี้ยอมไมกระทบถึงความสมบูรณแหงการที่ไดกระทํ าไปแลว

(๓) ขอบังคับการประนอมขอพิพาทใดเปนการผิดแผกแตกตางกับบทบัญญัติของ
กฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็ใหเปนไปตามกฎหมาย
นั้น

ขอ ๔ คูกรณตีกลงจะไมใชสิทธใินการระงบัขอพพิาททางศาล หรือโดยทางอนญุาโตตลุาการ
ในระหวางการประนอมขอพิพาท

กระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาท
ขอ ๕
(๑)  คูกรณีฝายหนึ่งอาจมีหนังสือไปถึงคูกรณีอีกฝายหนึ่งเพื่อใหระงับขอพิพาทที่เกิด

ขึน้โดยการประนอมขอพิพาทตามขอบังคับการประนอมขอพิพาท
(๒)  ใหถือวากระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาทเริ่มขึ้นเมื่อคูกรณีอีกฝายหนึ่งตอบรับ

ใหมกีารระงับขอพิพาทโดยการประนอมขอพิพาท คํ าตอบรับดังกลาวใหทํ าเปนหนังสือ
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(๓) หากคูกรณฝีายทีเ่สนอใหมกีารประนอมขอพพิาทมไิดรับค ําตอบรบัจากอีกฝายหนึ่ง
ภายในเวลา ๓๐ วันนับแตวันที่ฝายนั้นไดรับคํ าเสนอใหประนอมขอพิพาทหรือภายในระยะเวลา    
ที่กํ าหนดไวในคํ าเสนอใหประนอมขอพิพาท ผูเสนอใหประนอมขอพิพาทอาจถือวาอีกฝายหนึ่ง
ปฏิเสธค ําเสนอดังกลาว และหากผูเสนอใหประนอมขอพิพาทประสงคจะถือเชนนั้น ใหแจงคูกรณี
อีกฝายหนึ่งทราบ

จํ านวนผูประนอมขอพิพาท
ขอ ๖ ใหมผูีประนอมขอพิพาทจํ านวน ๑ คน เวนแตคูกรณีจะเห็นสมควรใหมีผูประนอม

ขอพพิาทมากกวา ๑ คน ในกรณีดังกลาวใหผูประนอมขอพิพาทกระทํ าการรวมกัน

การแตงตั้งผูประนอมขอพิพาท
ขอ ๗คูกรณีอาจแตงตั้งผูประนอมขอพิพาทเองหรืออาจใหผูอํ านวยการแนะนํ าหรือ  

แตงตั้งผูประนอมขอพิพาทใหก็ได
ขอ ๘
(๑)  เมื่อไดแตงตั้งผูประนอมขอพิพาทแลว ใหคูกรณีแตละฝายเสนอขอพิพาทของตน

เปนหนังสือตอผูประนอมขอพิพาท แสดงใหเห็นถึงลักษณะและประเด็นแหงขอพิพาท ในการนี้   
ใหสงสํ าเนาหนังสือดังกลาวแกคูกรณีอีกฝายหนึ่ง

(๒)  ในระหวางกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาท ผูประนอมขอพิพาทอาจขอให    
คูกรณีแถลงขอเท็จจริงเพิ่มเติมเมื่อเห็นสมควร

บทบาทของผูประนอมขอพิพาท
ขอ ๙
(๑)  ผูประนอมขอพิพาทจักชวยใหคูกรณีในขอพิพาทบรรลุถึงความตกลงดวยความ

เปนกลางและอิสระ
(๒)  ในการประนอมขอพิพาท ผูประนอมขอพิพาทพึงใชหลักความยุติธรรม โดย

พจิารณาถึงสิทธิและหนาที่ของคูพิพาท ประเพณีทางการคา และพฤติการณอ่ืนซึ่งเกี่ยวของ รวมทั้ง
ทางปฏิบัติตอกันของคูกรณีที่ผานมา

(๓)  หากเห็นวาจํ าเปน และคูกรณีฝายหนึ่งฝายใดรองขอผูประนอมขอพิพาทอาจให    
คูกรณนี ําพยานบคุคลเขาสบื แตทัง้นีใ้หค ํานงึถึงหลักการทีใ่หการประนอมขอพพิาทเสรจ็สิน้ไปโดยเรว็
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(๔)  ไมวาในระยะใดของการประนอมขอพิพาท ผูประนอมขอพิพาทอาจทํ าขอเสนอ
ประนอมขอพพิาทแกคูกรณ ีขอเสนอดงักลาวอาจท ําดวยวาจาและไมจ ําตองใหเหตผุลแหงขอเสนอนัน้

ขอ ๑๐  ใหสํ านกังานโดยผูอํ านวยการเปนผูกํ าหนดสถานที่ซ่ึงใชเปนที่ดํ าเนินกระบวน
พิจารณาประนอมขอพิพาท ดูแลและกํ ากับการประนอมขอพิพาทใหดํ าเนินไปดวยความรวดเร็ว 
และถูกตอง

สัญญาประนอมขอพิพาท
ขอ ๑๑
(๑)  เมื่อคูกรณีสามารถตกลงประนีประนอมในขอพิพาท ใหผูประนอมขอพิพาท       

รางสัญญาประนอมขอพิพาทขึ้น แลวใหคูกรณีลงลายมือช่ือในสัญญาดังกลาว
(๒)  ในสัญญาประนอมขอพิพาทตาม (๑) หากคูกรณีประสงคอาจระบุขอกํ าหนด

อนญุาโตตลุาการวา ใหระงับขอพิพาทซึ่งเกิดขึ้นจากสัญญาหรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญาดังกลาวโดยวิธี
อนุญาโตตุลาการ

การรักษาความลับ
 ขอ ๑๒  ใหสํ านกังานและผูประนอมขอพิพาทรักษาความลับเกี่ยวกับกระบวนพิจารณา
ประนอมขอพิพาท ทั้งนี้รวมทั้งการรักษาความลับเกี่ยวกับสัญญาประนอมขอพิพาท เวนแตกรณี   
จ ําเปนเพื่อประโยชนแหงการบังคับตามสัญญาประนอมขอพิพาทดังกลาว

การสิ้นสุดแหงกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาท
ขอ ๑๓  กระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาทสิ้นสุดลงเมื่อ
(๑)  คูกรณีทั้งสองฝายไดลงนามในสัญญาประนอมขอพิพาท
(๒) ผูประนอมขอพิพาทมีคํ าแถลงเปนหนังสือวาการประนอมขอพิพาทสิ้นสุดลง

เนือ่งจากไมมีประโยชนที่จะดํ าเนินกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาทตอไป
(๓) คูกรณใีนขอพพิาทตางเหน็สมควรใหการประนอมขอพพิาทยตุลิงโดยท ําความตกลง

เปนหนังสือ
(๔) คูกรณีฝายหนึ่งมีหนังสือไปยังคูกรณีอีกฝายหนึ่งและผูประนอมขอพิพาทแสดง

ความประสงคใหการประนอมขอพิพาทยุติลง
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คาใชจาย
ขอ ๑๔ ภายหลังกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาทสิ้นสุดลง ใหสํ านักงานกํ าหนด   

คาใชจายในการประนอมขอพิพาทเพื่อเรียกเก็บจากคูกรณี คาใชจายในการประนอมขอพิพาท      
ใหรวมถึงคาใชจายดังตอไปนี้

(๑)  คาปวยการของผูประนอมขอพิพาท
(๒)  คาพาหนะเดินทางและคาใชจายอ่ืนๆ ของผูประนอมขอพิพาท
(๓)  คาพาหนะเดินทางและคาใชจายอ่ืนๆ ของพยาน
(๔)  คาธรรมเนียมของสํ านักงาน
ขอ ๑๕ เวนแตจะระบุไวเปนอยางอื่น ใหคูกรณีรับผิดเกี่ยวกับคาใชจายของการประนอม

ขอพิพาทโดยเทาเทียมกัน
ขอ ๑๖
(๑)  กอนการประนอมขอพิพาท ผูอํ านวยการอาจใหคูกรณีวางเงินประกันคาใชจาย    

ในกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาท การวางประกันคาใชจายดังกลาวพึงใหคูกรณีออกใช        
เทาเทียมกัน

(๒) ในระหวางดํ าเนินกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาทผูอํ านวยการอาจใหคูกรณี
วางประกันคาใชจายเพิ่มเติม

(๓)  หากคูกรณมีไิดวางประกันคาใชจายตามที่ระบุไวใน (๑) และ (๒) ภายในเวลา     
๓๐ วนั นบัแตไดรับคํ าบอกกลาว ผูอํ านวยการอาจใหพักกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาท

(๔)  ภายหลังจากที่กระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาทสิ้นสุดลงใหสํ านักงานจัดทํ า
บญัชคีาใชจายในกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาทและใหคืนเงินประกันสวนที่เหลือแกคูกรณี

ความสัมพันธระหวางผูประนอมขอพิพาทและคูกรณี
ขอ ๑๗  คูกรณีและผูประนอมขอพิพาทสัญญาวาผูประนอมขอพิพาทจะไมรับหนาที่

เปนอนุญาโตตุลาการ หรือผูแทน หรือผูแทน หรือทนายความของคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งในการ
อนุญาโตตุลาการหรือในศาลเกี่ยวกับขอพิพาท ซ่ึงเปนมูลแหงกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาท 
คูกรณสัีญญาวาจะไมอางผูประนอมขอพิพาทเปนพยานในกระบวนพิจารณาดังกลาว

ขอ ๑๘  คูกรณีสัญญาวาจะไมอางหรือนํ าส่ิงตอไปนี้เปนพยานในกระบวนพิจารณา     
ช้ันอนุญาโตตุลาการหรือศาลยุติธรรม ไมวาในการพิจารณาดังกลาวจะมีประเด็นเกี่ยวเนื่องถึง       
ขอพพิาทอันเปนมูลแหงกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาทหรือไม
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(๑)  ความเห็นหรือขอเสนอแนะซึ่งเสนอโดยคูกรณีอีกฝายหนึ่งในกระบวนพิจารณา
ประนอมขอพิพาท

(๒)  ค ํารบัของคูกรณีอีกฝายหนึ่งในระหวางกระบวนพิจารณาประนอมขอพิพาท
(๓)  ขอเสนอหรือความเห็นซึ่งเสนอโดยผูประนอมขอพิพาท
(๔)  ขอเท็จจริงที่วาคูกรณีอีกฝายหนึ่งพรอมที่จะยอมรับขอเสนอประนอมขอพิพาท   

ซ่ึงเสนอโดยผูประนอมขอพิพาท

แบบอยางขอกํ าหนดการประนอมขอพิพาท
ขอ ๑๙  คูกรณีอาจระบุขอกํ าหนดการประนอมขอพิพาทดังตอไปนี้ในสัญญาเพื่อให

สถาบันเปนผูจัดประนอมขอพิพาท และใชขอบังคับการประนอมขอพิพาทบังคับแกการประนอม
ขอพิพาทนั้น

“ในกรณีที่มีขอพิพาทเกิดขึ้นจากสัญญานี้ หรือเกี่ยวเนื่องกับสัญญานี้คูสัญญาประสงค   
จะใหมกีารระงบัขอพพิาทโดยการตกลงไกลเกล่ียดวยวธีิประนอมขอพพิาท ตามขอบงัคบัการประนอม
ขอพพิาทของสถาบนัอนญุาโตตลุาการ กระทรวงยตุธิรรม ซ่ึงใชบงัคบัอยูในขณะทีม่กีารเสนอขอพพิาท
เพือ่การประนอมขอพิพาท และใหอยูภายใตการจัดการของสถาบันดังกลาว

จงึขอประกาศมาเพื่อทราบทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๓๓
           พลตํ ารวจโท  จํ ารัส  มังคลารัตน
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงยุติธรรม
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ระเบียบศาลแพง
วาดวยการไกลเกล่ียเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความ

พ.ศ. 2537

โดยที่การไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความในศาลถือวาเปนสิ่งจํ าเปน
อันจะนํ าไปสูจุดมุงหมายที่จะอํ านวยความยุติธรรมกับประชาชนและชวยบรรเทาปริมาณคดีในศาล
ใหลดนอยลงไป เพื่อใหการไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความในศาลแพงเปนไป
อยางมปีระสิทธิภาพและเปนไปโดยเรียบรอย จึงใหวางระเบียบไวดังนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้ เ รียกว า  “ระเบียบศาลแพงว าด วยการไกลเกลี่ยเพื่อยังให เกิด                
การประนีประนอมยอมความ พ.ศ. 2537”

ขอ 2 ระเบยีบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 15 พฤศจิกายน 2537 เปนตนไป

หมวด 1
นิยาม

ขอ 3 ในระเบียบนี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีผูพิพากษาศาลแพง
“รองอธิบดี” หมายความวา รองอธิบดีผูพิพากษาศาลแพง
“ผูไกลเกลีย่” หมายความวา ขาราชการตลุาการในศาลแพงซ่ึงศาลแพงมคี ําสัง่ใหเปนผูไกลเกลีย่
“เจาหนาที่” หมายความวา ขาราชการและลูกจางซึ่งมีหนาที่ปฏิบัติงานในเรื่อง            

การไกลเกลี่ยเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความ

หมวด 2
ผูไกลเกล่ีย

ขอ 4  ใหอธิบดีมีคํ าส่ังตั้งขาราชการตุลาการในศาลแพงเปนผูไกลเกลี่ย
ขอ 5 อธิบดีหรือรองอธิบดี เปนผูมอบหมายใหผูไกลเกลี่ยดํ าเนินการไกลเกลี่ยคดี       

ในเรือ่งใดตามหลักเกณฑในระเบียบนี้หรือตามที่เห็นสมควร
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หมวด 3
การคัดเลือกคดี

ขอ 6 ใหผูพิพากษาเจาของสํ านวนคัดเลือกสํ านวนคดีที่จะสงไปไกลเกลี่ยหลังจาก         
ช้ีสองสถานเสร็จ ในกรณีไมมีการชี้สองสถานใหคัดเลือกและสงสํ านวนใหรองอธิบดีที่ควบคุมดูแล
คณะนัน้กอนวันนัดพรอมหรือสืบพยานไมนอยกวา 2 วัน

ในกรณทีีสื่บพยานไปบางแลวผูพพิากษาเจาของส ํานวนเหน็วาสมควรจะสงส ํานวนคดนีัน้
ไปไกลเกลีย่กใ็หสงส ํานวนแกรองอธบิดทีีค่วบคมุดแูลคณะนัน้กอนวนันดัครัง้ตอไปไมนอยกวา 2 วนั

ขอ 7 สํ านวนคดใีดที่จะสงไปไกลเกลี่ย ใหผูพิพากษาเจาของสํ านวนจดรายงานกระบวน
พจิารณาไว แลวสงสํ านวนใหรองอธิบดีที่ควบคุมดูแลคณะนั้นๆ

ขอ 8 อธิบดีหรือรองอธิบดีที่ควบคุมดูแลคณะนั้นๆ อาจพิจารณาเห็นสมควรใหสง
สํ านวนคดีเร่ืองใดๆ ตามที่เห็นสมควรไปไกลเกลี่ยก็ได

ขอ 9 สํ านวนคดีใดที่ผูพิพากษาเจาของสํ านวนหรือรองอธิบดีไดคัดเลือกแลวตามขอ 6 
หรือขอ 8 ตามลํ าดับ หากรองอธิบดีที่ควบคุมดูแลหรืออธิบดีแลวแตกรณีเห็นวาสํ านวนคดีเร่ืองนั้น
ไมสมควรไกลเกลี่ย รองอธิบดีหรืออธิบดีอาจสั่งใหสงสํ านวนคืนผูพิพากษาเจาของสํ านวน        
เพื่อดํ าเนินกระบวนพิจารณาตอไปก็ได สํ านวนคดีใดที่อธิบดีหรือรองอธิบดีมอบหมายให              
ผูไกลเกลีย่คนใดแลวใหตั้งสํ านวนประนีประนอมยอมความแลวผูกติดกับสํ านวนหลัก

ขอ 10 ประเภทคดีอันนาที่จะสงไปไกลเกลี่ย ไดแก คดีละเมิด คดีผิดสัญญา คดีกูยืม     
คดทีีธ่นาคารพาณิชยเปนโจทก หรือคดีที่คูความมีความสัมพันธกันในทางใด ๆ มากอน เปนตน   
ทัง้นีใ้หพจิารณาวาหากสงไปใหไกลเกล่ียแลวนาจะมทีางตกลงกนัได เวนแตผูพพิากษาเจาของส ํานวน
เหน็สมควรจะไกลเกลี่ยคดีดังกลาวดวยตนเอง

ขอ 11 การด ําเนนิกระบวนพจิารณาตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง นอกจาก
การไกลเกลี่ย ใหอยูในความรับผิดชอบของผูพิพากษาเจาของสํ านวน

หมวด 4
การดํ าเนินการไกลเกล่ีย

ขอ 12 เมื่อผูไกลเกลี่ยไดรับสํ านวนคดีแลว ใหผูไกลเกลี่ยดํ าเนินการไกลเกลี่ยเพื่อยัง   
ใหเกดิความประนีประนอมยอมความในศาลโดยไมชักชาตามที่เห็นสมควรและเปนธรรมแกคูความ
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ขอ 13  ผูไกลเกลี่ยอาจดํ าเนินการนัดหมายใหคูความมาศาลพรอมกัน หรืออาจนัดหมาย
ใหไปพรอมกันในสถานที่ใด ๆ เพื่อที่จะไดมีการพรอมกันของคูกรณีทุกฝายก็ได

ขอ 14  ใหผูไกลเกล่ียหรือเจาหนาที่แจงใหคูความทราบวาขอเท็จจริงและการดํ าเนินการ
ในชั้นไกลเกลี่ยคูความไมอาจนํ าไปใชเปนพยานในการดํ าเนินกระบวนพิจารณาใดๆ ของศาล      
ไดแลวใหคู ความลงลายมือช่ือไวเปนหลักฐาน เวนแตเปนเรื่องที่คู ความสมัครใจรับกันเอง              
ในประเด็นขอพิพาทและไมขัดตอกฎหมาย

ขอ 15  เมือ่ผูไกลเกลี่ยดํ าเนินการไกลเกลี่ยแลวเสร็จ หากคูความตกลงประนีประนอม
ยอมความกนั ใหจัดทํ าสัญญาประนีประนอมยอมความแลวจดรายงานชั้นไกลเกลี่ย สงสํ านวนคืน
ไปใหผูพิพากษาเจาของสํ านวนตามยอมตอไป

หากคูความไมตกลงประนีประนอมยอมความ ใหผูไกลเกลี่ยจดรายงานชั้นไกลเกลี่ยแลว
สงสํ านวนคืนผูพิพากษาเจาของสํ านวนดํ าเนินกระบวนพิจารณาตอไป ในกรณีเชนนี้ใหผูพิพากษา
เจาของสํ านวนกํ าหนดวันนัดพิจารณาและใหคู ความลงลายมือช่ือทราบนัดไวในรายงาน               
ช้ันไกลเกลี่ย

ในกรณีตามวรรคสอง หากคูความยอมรับกันในประเด็นขอพิพาทใด ใหผูไกลเกลี่ย
บนัทกึไวในรายงานชั้นไกลเกลี่ยดังกลาวดวย

ขอ 16  ในกรณตีามขอ 15 วรรคสอง ใหเจาหนาที่แยกสํ านวนประนีประนอมยอมความ
แลวเกบ็ไวเปนความลับ  เวนแตรายงานชั้นไกลเกลี่ยฉบับที่สงสํ านวนคืนใหติดไวในสํ านวนหลัก 
แตใหสํ าเนาไวในสํ านวนประนีประนอมยอมความดวย

ประกาศ ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2537

สุวิทย  ธีรพงษ
(นายสุวิทย  ธีรพงษ)

อธิบดีผูพิพากษาศาลแพง
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ค ําแนะนํ าของประธานศาลฎีกา
เก่ียวกับการไกลเกล่ียเพื่อยังใหเกิดการประนีประนอมยอมความ พ.ศ. 2539

ปจจบุนัปญหาคดคีัง่คางในศาลยงัเปนปญหาใหญของการบรหิารงานยตุธิรรม ซ่ึงเปนผล
ใหประชาชนไมไดรับประโยชนจากกระบวนการยุติธรรมเทาที่ควร แนวทางหนึ่งที่จะชวยให     
การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เปนธรรม เหมาะสมกับสภาพการณ       
ในปจจบุนัและเอื้อประโยชนตอประชาชนไดมากยิ่งขึ้น คือการใหผูพิพากษาพยายามดํ าเนินการให
คูความไดตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันในขอพิพาทที่เกิดขึ้น ตามที่ประมวลกฎหมาย     
วธีิพจิารณาความแพง มาตรา 19 และ 20 ใหอํ านาจไว ประธานศาลฎกีาโดยอาศยัอํ านาจตามบทบญัญตัิ
แหงพระธรรมนญูศาลยตุธิรรม มาตรา 1 วรรคสาม จงึออกค ําแนะน ําเพือ่ใหผูพพิากษาใชเปนแนวทาง
ในการไกลเกลีย่หรือมคี ําสัง่เพือ่ยงัใหเกดิการตกลงหรอืประนอมยอมความกนัระหวางคูความ ดงัตอไปนี้

1. กรณีที่ผูพิพากษาผูรับผิดชอบเห็นวา คดีที่รับผิดชอบอยูมีหนทางที่จะตกลงกันได     
กใ็หด ําเนนิการไกลเกลี่ยเพื่อใหคูความไดตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันในคดีที่พิพาทนั้น

2. ในคดีที่ไมอาจดํ าเนินการไกลเกลี่ยได ภายหลังจากที่ไดมีการชี้สองสถานแลว       
ขอพพิาทใดที่เปนปญหาขอเท็จจริงซ่ึงสมควรใชความสามารถพิเศษของผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาก็ให
ผูพิพากษาผูรับผิดชอบพิจารณานํ าบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงเกี่ยวกับ
อนุญาโตตุลาการในศาลมาใชตามควรแกกรณี เพื่อใหอนุญาโตตุลาการที่ไดรับการแตงตั้งชี้ขาด    
ในประเด็นที่เปนปญหาดังกลาวกอน ทั้งนี้ อาจประสานงานกับสํ านักงานอนุญาโตตุลาการ 
กระทรวงยุติธรรมใหเปนผูดูแลรับผิดชอบการดํ าเนินการในชั้นอนุญาโตตุลาการก็ได

3. ในกรณีที่ดํ าเนินการไกลเกลี่ยแลว คูความไมอาจตกลงประนีประนอมกันได หาก   
ผูพพิากษาผูรับผิดชอบเห็นวาตนไมสมควรที่จะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นตอไป เนื่องจากไดรับทราบ
ขอเท็จจริงตางๆ นอกสํ านวนจากคูความในขณะที่ทํ าการไกลเกล่ียหรือดวยเหตุใดก็ใหพิจารณา
ถอนตัวจากการพิจารณาพิพากษาคดีนั้นได เวนแตคูกรณีทั้งสองฝายยังคงประสงคใหผูพิพากษา     
ผูรับผิดชอบดํ าเนินการพิจารณาพิพากษาตอไป

4. ในการไกลเกลีย่เพือ่ยงัใหเกดิการตกลงหรอืประนปีระนอมยอมความกนันัน้ ผูไกลเกลีย่
อาจด ําเนนิการไกลเกลีย่ในหองรับรองซึง่จดัไวเปนพเิศษส ําหรับการด ําเนนิการไกลเกลี่ยในศาลนั้นๆ
โดยผูพิพากษาผูรับผิดชอบและทนายความไมจํ าตองสวมเสื้อครุย และการไกลเกล่ียอาจมีรูปแบบ
แตกตางไปจากการพิจารณาคดีโดยทั่วไปก็ได ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคในการสรางบรรยากาศ   
ของความเปนมิตรระหวางคูความอันจะสามารถทํ าใหคูความตกลงประนีประนอมกันไดงายยิ่งขึ้น
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5. ผูพพิากษาผูรับผิดชอบอาจพจิารณาคนืคาขึน้ศาลในกรณพีเิศษส ําหรับคูกรณทีีส่ามารถ
ตกลงประนีประนอมกันไดโดยรวดเร็ว

ใหไว ณ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2539
(ลงชื่อ)   ประมาณ  ชันซื่อ

ประธานศาลฎีกาDPU
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ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท พ.ศ. 25441

โดยที่การไกลเกลี่ยขอพิพาทเปนการระงับขอพิพาทที่เปนประโยชนตอคูความและ
กระบวนพจิารณาของศาลยุติธรรมในขณะเดียวกัน เพราะการไกลเกลี่ยขอพิพาทนอกจากจะเปนผล
ใหการดํ าเนินคดีเสร็จสิ้นไปไดโดยความรวดเร็วและประหยัดแลว ยังเปนผลใหขอพิพาทระงับลง
ดวยความพอใจของคูความ อันมีสวนในการรักษาความสัมพันธที่ดีของคูความดวย ประกอบกับ
ปริมาณขอพิพาทที่เขาสูกระบวนพิจารณาของศาลยุติธรรมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง อันเปนผลให
ปริมาณคดีที่คางอยูในระหวางการพิจารณาสูงขึ้นเปนลํ าดับ การไกลเกล่ียจึงเปนทางเลือกที่สํ าคัญ   
ที่ศาลยุติธรรมตองนํ ามาปรับใชเพื่อประโยชนในการระงับขอพิพาทที่ขึ้นสูศาล การสงเสริมใหมี
การใชวิธีการไกลเกลี่ยอยางมีประสิทธิภาพและเหมาะสมจํ าเปนตองมีหลักเกณฑและวิธีการที่เปน
มาตรฐาน ดงันัน้ เพือ่ใหเกดิความชดัเจนแกผูเกีย่วของทกุฝายและเพือ่ใหมหีลักเกณฑทีเ่ปนมาตรฐาน
เดยีวกนั ควรก ําหนดหลกัเกณฑและวธีิการไกลเกล่ียขอพพิาทโดยองคคณะผูพพิากษาและผูประนปีระนอม
จงึจํ าเปนตองออกระเบียบนี้

อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา 17 (1) และ (7) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราช
การศาลยตุธิรรม พ.ศ. 2543 คณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบยีบไว ดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบนีเ้รียกวา “ระเบยีบคณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรมวาดวยการไกลเกลีย่
ขอพิพาท พ.ศ. 2543”

ขอ 2 ระเบยีบนี้ใหใชบังคับนับแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ในระเบียบนี้ ถาขอความมิไดแสดงใหเห็นเปนอยางอื่น

“คด”ี หมายความวา คดแีพง หรือคดอ่ืีนใดทีอ่าจระงบัขอพพิาทไดดวยการตกลงกนั
ของคูความ

“ผูรับผิดชอบราชการศาล” หมายความวา ประธานศาลฎกีา ประธานศาลอทุธรณ
ประธานศาลอุทธรณภาค อธิบดีผูพิพากษาศาลชั้นตน ผูพิพากษาหัวหนาศาลชั้นตน และให     
หมายความรวมถึงผูที่ไดรับมอบหมายจากบุคคลดังกลาวใหดํ าเนินการตามระเบียบนี้ดวย

                                                       
1 แกไขโดยระเบยีบคณะกรรมการบรหิารศาลยติุธรรมวาดวยการไกลเกลีย่ขอพิพาท (ฉบบัที ่ 2) พ.ศ. 2547

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547.
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“ผูประนีประนอม” หมายความวา ผูพิพากษา ขาราชการศาลยุติธรรม บุคคล
หรือคณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปนผูประนีประนอมเพื่อชวยเหลือศาลในการไกลเกลี่ย         
ใหคูความไดประนีประนอมกันตามระเบียบนี้

2“ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม” หมายความวา ขาราชการฝายตุลาการ
ศาลยุติธรรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543

“เลขาธิการ” หมายความวา เลขาธิการสํ านักงานศาลยุติธรรม
ขอ 4 ใหเลขาธิการเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํ านาจตีความและวินิจฉัย

ปญหาที่เกิดขึ้นจากการใชบังคับระเบียบนี้

หมวด 1
การไกลเกล่ียโดยองคคณะผูพิพากษา

ขอ 5 องคคณะผูพพิากษายอมมอํี านาจไกลเกลีย่ตามประมวลกฎหมายวธีิพจิารณาความแพง
การด ําเนินการอยางใด ๆ ตามระเบียบนี้ ยอมไมกระทบตออํ านาจขององคคณะ

ผูพพิากษาในการไกลเกลี่ยคดีของตน

หมวด 2
การไกลเกล่ียโดยผูประนีประนอม

สวนที่ 1
การแตงตั้งและการพนจากหนาท่ีของผูประนีประนอม

ขอ 6 เมื่อมีคดีขึ้นสูศาล ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาอาจแตงตั้ง   
ผูพพิากษา ขาราชการศาลยุติธรรม หรือบุคคลภายนอกผูใดผูหนึ่งหรือหลายคน เพื่อชวยเหลือศาล
ในการไกลเกลีย่คดีเร่ืองใดเรื่องหนึ่งก็ได ในกรณีเชนวานี้ใหผูประนีประนอมที่ไดรับการแตงตั้งนั้น
ด ําเนินการไกลเกลี่ยขอพิพาทไปตามระเบียบนี้

                                                       
2 แกไขโดยระเบยีบคณะกรรมการบรหิารศาลยติุธรรมวาดวยการไกลเกลีย่ขอพิพาท (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2547

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547.
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ขอ 7 เมือ่ผูรับผิดชอบราชการศาลเหน็สมควร หรือโดยไดรับแจงจากองคคณะผูพพิากษา
ผูรับผิดชอบราชการศาลอาจแตงตั้งผูพิพากษาคนหนึ่งหรือหลายคนในศาลเปนผูประนีประนอม    
ก็ได

ในกรณีที่ผู รับผิดชอบราชการศาลจัดใหมีผู พิพากษาคนหนึ่งหรือหลายคน   
เปนผูประนีประนอมเปนการเฉพาะในศาลนั้น องคคณะผูพิพากษาอาจแตงตั้งผูประนีประนอม  
ตามวิธีการที่ผูรับผิดชอบราชการศาลกํ าหนดก็ได

ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษา อาจแตงตั้งใหขาราชการ    
ศาลยตุธิรรมคนหนึ่งหรือหลายคนในศาลนั้นเปนผูประนีประนอมก็ได

3ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมและลูกจางของสํ านักงานศาลยุติธรรม        
ทีไ่ดรับการแตงตั้งเปนผูประนีประนอม ไมมีสิทธิไดรับคาปวยการและคาใชจายตามระเบียบนี้

ขอ 8 ในกรณีที่กระบวนการไกลเกลี่ยส้ินสุดลงเพราะเหตุตามขอ 24 (1) ผูพิพากษา  
ที่ไดรับแตงตั้งใหเปนผูประนีประนอมในคดีนั้น อาจไดรับมอบหมายใหเปนองคคณะผูพิพากษา   
ทีม่อํี านาจพิจารณาพิพากษาคดีนั้นก็ได

ขอ 9 การแตงตัง้บคุคลภายนอกคนหนึง่หรือหลายคนเปนผูประนปีระนอม ผูรับผิดชอบ
ราชการศาลหรอืองคคณะผูพพิากษา พงึค ํานงึถึงความเหมาะสมของผูประนปีระนอมและความพอใจ
ของคูความทุกฝายเทาที่พึงจะกระทํ าได ในกรณีที่ประสงคจะแตงตั้งบุคคลที่มิไดขึ้นทะเบียน     
เปนผูประนีประนอม ผูรับผิดชอบราชการศาลหรือองคคณะผูพิพากษาจะแตงตั้งบุคคลเชนวานั้นได 
เมื่อคูความที่จะตองเขารวมในกระบวนการไกลเกล่ียไดใหความยินยอม และตกลงที่จะรับผิดชอบ
คาใชจายของบุคคลเชนวานั้นแลว

ขอ 10  หากการแตงตั้งผูประนีประนอมจะเปนเหตุใหการพิจารณาคดีไมติดตอกันหรือ
ลาชาจนเกินสมควร ศาลอาจสั่งใหดํ าเนินกระบวนพิจารณาไปพรอมกับการไกลเกลี่ยก็ได ทั้งนี้    
ใหคํ านึงถึงประโยชนของคูความทุกฝายเปนสํ าคัญ

ขอ 11  เมื่อไดรับการแตงตั้งแลว ผูประนีประนอมจะตองเปดเผยขอมูลอันเกี่ยวกับ
สวนไดเสีย หรือความเกี่ยวของเปนสวนตัวกับคูความทุกฝายใหคูความทราบโดยทันที

                                                       
3 แกไขโดยระเบยีบคณะกรรมการบรหิารศาลยติุธรรมวาดวยการไกลเกลีย่ขอพิพาท (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2547

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547.

DPU



177

ขอ 12  ในกรณดีงัตอไปนี้ ใหผูประนีประนอมพนจากหนาที่
(1) เมือ่ผูประนีประนอมถูกจํ าหนายชื่ออกจากทะเบียนรายชื่อ
(2) ศาลมคี ําสัง่ถอดถอนผูประนปีระนอม เมือ่ปรากฏขอเทจ็จรงิวาผูประนปีระนอม

นั้น
(ก)  กระทํ าการใด ๆ ในฐานะเปนผูแทนหรือกระทํ าการใดแทนคูความ
(ข) มสีวนไดเสียเกีย่วของกบัคูความฝายใดอนัอาจกระทบกบัความเปนกลาง

ในการไกลเกลี่ย
(3) ศาลมีคํ าสั่งถอดถอนเนื่องจากกระทํ าการบกพรองตอหนาที่หรือละเลย   

ไมปฏิบัติตามหนาที่
ขอ 13 เมือ่ผูประนปีระนอมพนจากหนาทีแ่ลว ศาลอาจมคี ําส่ังใหกระบวนการไกลเกลีย่

ส้ินสดุลงหรือแตงตั้งผูประนีประนอมคนใหมก็ได
ในกรณีที่ผูประนีประนอมพนจากหนาที่เพราะเหตุตามขอ 12 (1) และ (2)       

ถาคูความประสงคจะใหมกีารไกลเกลีย่ตอไปโดยผูประนปีระนอมคนเดมิ ศาลอาจใหผูประนปีระนอมนัน้
ด ําเนินการไกลเกลี่ยตอไปดวย

สวนที่ 2
กระบวนการไกลเกล่ีย

ขอ 14 เมือ่ศาลมีคํ าส่ังแตงตั้งผูประนีประนอมแลว การรับสงเอกสาร สํ านวนคดี หรือ
การตดิตอใด ๆ ระหวางศาลกับผูประนีประนอมใหเปนไปตามที่ศาลนั้นกํ าหนด

ขอ 15 คูความที่เปนบุคคลธรรมดาควรเขารวมประชุมการไกลเกลี่ยดวยตนเอง ทั้งนี้
อาจแตงตั้งผูแทนเขารวมประชุมดวยได

ถาคูความเปนนติบิคุคล คูความนัน้อาจแตงตัง้ผูแทนทีม่อํี านาจตดัสนิใจเขารวมประชมุ
การแตงตั้งใหกระทํ าเปนหนังสือยื่นตอผูประนีประนอม

ขอ 16 กอนเริ่มการไกลเกลี่ย ใหผูประนีประนอมจัดใหคูความลงลายมือช่ือตกลงเขาสู
กระบวนการไกลเกลี่ย และยอมรับที่จะปฏิบัติตามระเบียบนี้เปนลายลักษณอักษร

ขอ 17 ผูประนีประนอมอาจหารือกับคูความเพื่อพิจารณากํ าหนดขั้นตอนหรือแนวทาง
ในการด ําเนินการไกลเกลี่ย กอนเริ่มตนกระบวนการไกลเกลี่ยก็ได
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ขอ 18 เพือ่ประโยชนในการไกลเกล่ีย ผูประนีประนอมอาจใหคูความเสนอขอเท็จจริง
หรือขอมูลเบื้องตนแหงขอพิพาท ตลอดจนขอเสนอในการระงับขอพิพาทตอผูประนีประนอม หรือ
อาจเสนอใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูลดังกลาวระหวางคูความก็ได

คู ความอาจขอใหผู ประนีประนอมดํ าเนินการตามความในวรรคกอนก็ได       
ในกรณเีชนวานี้ผูประนีประนอมจะจัดใหมีการดํ าเนินการตามที่คูความขอหรือไมก็ได

ขอ 19 การไกลเกล่ียจะทํ าดวยวิธีใด ณ วัน เวลา และสถานที่ใด ใหเปนไปตามที่         
ผูประนีประนอมกํ าหนด แตผูประนีประนอมจะตองแจงใหคูความทุกฝายทราบถึงการดํ าเนินการ
ไกลเกลีย่ที่คูความฝายหนึ่งฝายใดมิไดเขารวมใหคูความฝายนั้นทราบดวย

ขอ 20 ในการไกลเกลี่ยตอหนาคูความ ถาผูประนีประนอมเห็นเปนการจํ าเปนเพื่อ
ประโยชนในการไกลเกลี่ย ผูประนีประนอมอาจอนุญาตใหเฉพาะแตตัวคูความทั้งสองฝาย หรือ
เพยีงแตฝายใดฝายหนึ่งอยูในการประชุมการไกลเกลี่ยก็ได

ความในวรรคหนึ่งใหใชบังคับแกผูแทน ผูรับมอบอํ านาจ ที่ปรึกษาของคูความ 
หรือบคุคลใดบุคคลหนึ่งที่ผูประนีประนอมอนุญาตใหเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยดวย

ขอ 21 กระบวนการไกลเกลี่ยใหดํ าเนินการเปนการลับ โดยไมมีการบันทึกรายละเอียด
ของการไกลเกลีย่ไว ไมวาบนัทกึเปนลายลักษณอักษร หรือบนัทกึในรปูแบบของการใชส่ืออิเล็กทรอนกิส
หรือส่ือทางเทคโนโลยสีารสรเทศประเภทอืน่ เวนแตคูความจะตกลงใหบนัทกึการด ําเนนิการไกลเกลีย่
ทัง้หมดหรอืสวนใดสวนหนึ่ง โดยคูความเปนผูออกคาใชจายก็ได

ขอ 22 เมือ่ผูประนีประนอมเห็นสมควร ผูประนีประนอมอาจจัดใหมีการยกรางสัญญา
ประนีประนอมยอมความใหแกคูความก็ได ในกรณีที่การยกรางสัญญาดังกลาวมีคาใชจายที่คูความ
ตองเปนผูจาย ผูประนปีระนอมจะกระท ําไดตอเมือ่ไดรับความยนิยอมจากคูความทกุฝาย และคูความ
ตกลงรับผิดชอบในคาใชจายนั้นแลว

ขอ 23 ผูประนีประนอมจะตองดํ าเนินการไกลเกลี่ยใหแลวเสร็จภายในระยะเวลา         
ที่ผูแตงตั้งกํ าหนด เมื่อเห็นสมควรหรือผูประนีประนอมรองขอ ผูแตงตั้งอาจขยายระยะเวลา          
ในการดํ าเนินการไกลเกลี่ยออกไปอีกก็ได ถาเห็นวาคูความใกลจะบรรลุความตกลงในการระงับ  
ขอพิพาทแลว

หากผู ประนีประนอมเห็นวาคู ความฝายหนึ่งฝายใดดํ าเนินการไกลเกลี่ย        
โดยมลัีกษณะประวิงคดีใหชักชา ใหผูประนีประนอมรายงานใหผูแตงตั้งทราบโดยเร็ว
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สวนที่ 3
การสิ้นสุดแหงกระบวนการไกลเกล่ีย

ขอ 24 ในกรณดีงัตอไปนี้ใหถือวากระบวนการไกลเกลี่ยส้ินสุดลง
(1) คูความสามารถระงบัขอพพิาทไดดวยการถอนฟอง หรือขอใหศาลมคี ําพพิากษา

ตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
(2)  คูความฝายใดฝายหนึ่งถอนตัวจากการไกลเกลี่ย
(3) ผูประนีประนอมไมอาจดํ าเนินการไกลเกลี่ยใหเปนผลสํ าเร็จไดภายใน

ระยะเวลาที่กํ าหนดไว
(4) ผูประนปีระนอมเห็นวาขอพิพาทดังกลาวไมอาจยุติลงไดดวยวิธีไกลเกลี่ย
(5) ศาลเห็นวาขอพิพาทดังกลาวไมอาจยุติลงไดดวยวิธีการไกลเกล่ีย หรือ   

การไกลเกลี่ยไมเปนประโยชนแกคดีอีกตอไป
ขอ 25 เมือ่กระบวนการไกลเกล่ียส้ินสดุลง ใหผูประนปีระนอมแจงผลของการไกลเกลีย่

ใหศาลทราบเพื่อดํ าเนินการตอไปโดยเร็ว
ในกรณีที่คูความตกลงระงับขอพิพาทเพียงบางสวน หรือตกลงรับขอเท็จจริง

บางประการ และยนิยอมน ําขอตกลงเชนวานัน้ไปใชอางองิในกระบวนการของศาลได กใ็หผูประนปีระนอม
จดัท ําบันทึกขอตกลงและแจงใหศาลทราบดวย

สวนที่ 4
การเก็บรักษาความลับ

ขอ 26 เวนแตคูความจะตกลงเปนอยางอื่น คูความและบุคคลที่เกี่ยวของตกลงที่จะเก็บ
รักษาความลับของขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นในกระบวนการไกลเกลี่ย และตกลงที่จะไมนํ าขอเท็จจริงและ
การดํ าเนินการไกลเกลี่ยไปใชเปนพยานหลักฐานในการดํ าเนินกระบวนการใดๆ ของศาล ไมวา   
ในส ํานวนคดีที่ทํ าการไกลเกลี่ยหรือคดีอ่ืน หรือในกระบวนพิจารณาชั้นอนุญาโตตุลาการ

DPU



180

ขอเทจ็จรงิตามวรรคหนึง่ใหหมายรวมถงึ การตดิตอระหวางคูความ หรือขอเทจ็จรงิใดๆ
เกี่ยวกับการดํ าเนินการไกลเกลี่ย ขอเท็จจริงก็เปนเนื้อหาหรือรายละเอียดแหงการเจรจาตกลง        
ในกระบวนการไกลเกลีย่ ขอเทจ็จรงิทีคู่ความอกีฝายหนึง่ไดยอมรับหรือปฏิเสธกระบวนการไกลเกลีย่
ความเห็นหรือขอเสนอใดๆ ซ่ึงไดเสนอใหคูความอีกฝายหนึ่งในกระบวนการไกลเกลี่ย ความเห็น
หรือขอเสนอใดๆ ซ่ึงไดเสนอโดยผูประนีประนอม

สวนที่ 5
การขึ้นทะเบียนผูประนีประนอม

ขอ 27 ใหเลขาธิการจัดใหมีทะเบียนผูประนีประนอมขึ้น โดยใหคํ านึงถึงความจํ าเปน
และความตองการของศาล และแจงใหศาลตาง ๆ ทราบ

4ขอ 28 ผูขอขึ้นทะเบียนผูประนีประนอมจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหาม
ดังตอไปนี้

(1) เปนผูสํ าเรจ็การศกึษาไมตํ ่ากวาปรญิญาตร ีและมปีระสบการณในการท ํางานมา
ไมนอยกวา 5 ป หรือเปนผูมปีระสบการณในการท ํางานสาขาตางๆ อันจะเปนประโยชนแกการไกลเกลีย่
ขอพิพาทไมนอยกวา 10 ป

(2) เปนผูผานการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาท         
ทีสํ่ านกังานศาลยตุธิรรมจดั หรือหลักสูตรในลกัษณะเดยีวกนัทีส่ถาบนัอืน่จดัโดยส ํานกังานศาลยตุธิรรม
ใหการรับรอง และมีประสบการณปฏิบัติงานดานการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลหรือศูนยไกลเกลี่ย
ขอพิพาท สํ านักระงับขอพิพาทมาไมนอยกวา 10 คดี

(3) มอีายุไมตํ่ ากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(4) ไมเปนขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ  

ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
(5) ไมเปนผูมีประวัติเส่ือมเสีย
(6) ไมเปนบคุคลทีศ่าลมคี ําสัง่ใหเปนคนไรความสามารถ คนเสมอืนไรความสามารถ
(7) ไมเคยไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก เวนแตในความผิด

อันไดกระทํ าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

                                                       
4 แกไขโดยระเบยีบคณะกรรมการบรหิารศาลยติุธรรมวาดวยการไกลเกลีย่ขอพิพาท (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2547

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
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5ขอ 28/1 ใหผูรับผิดชอบราชการศาลเสนอรายชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัติามขอ 28 ซ่ึงประสงค
จะขอขึน้ทะเบียนตามแบบที่กํ าหนดตอเลขาธิการ พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้

(1) สํ าเนาทะเบียนบาน
(2) สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนหรือสํ าเนาบัตรขาราชการ
(3) สํ าเนาแสดงคุณวุฒิ
(4) สํ าเนาหลกัฐานรบัรองการผานการอบรมและผลการปฏบิตังิานตามขอ 28 (2)
(5) หนังสือยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
ใหผูอํ านวยการสํ านักงานระงับขอพิพาท สํ านักงานศาลยุติธรรม ตรวจสอบ

เอกสารตางๆ แลวทํ าความเห็นเบื้องตนเสนอเลขาธิการ
ขอ 28/2 ในการเสนอรายชื่อเพื่อข้ึนทะเบียนตามขอ 28/1 ใหดํ าเนินการภายในเดือน

ตลุาคมของปกอนขึ้นทะเบียน เวนแตเปนการขึ้นทะเบียนครั้งแรก หรือการเพิ่มรายชื่อผูขึ้นทะเบียน
ผูรับผิดชอบราชการศาลอาจเสนอชือ่บคุคลที่พนจากทะเบียนเพราะเหตุทะเบียน

ส้ินผลลงเปนผูประนีประนอมก็ได โดยไมตองแนบหลักฐานตามขอ 28/1 เวนแตหนังสือยินยอม
ของผูไดรับการเสนอชื่อ

ขอ 29 ใหทะเบียนผูประนีประนอมสิ้นผลลงทุกสองป นับแตวันจัดทํ าทะเบียนโดย    
ไมตองคํ านึงวาผูมีช่ือในทะเบียนไดรับการขึ้นทะเบียนไว ณ เวลาใด

ในการจัดทํ าทะเบียนครั้งแรก ถาวันสิ้นผลตามวรรคหนึ่งไมตรงกับวันสิ้นป 
ใหถือเอาวันสิ้นปปฏิทินนั้นเปนวันสิ้นผล

การสิ้นผลของทะเบียนรายชื่อ ไมกระทบถึงการแตงตั้งผูประนีประนอมที่ได
ด ําเนนิการไปกอนแลว และใหผูไดรับการแตงตั้งนั้นปฏิบัติหนาที่ตอไปกับใหมีสิทธิไดรับคาใชจาย
ตามทีก่ํ าหนดไวในระเบียบนี้

6กอนทะเบียนส้ินผลลงเลขาธิการอาจพิจารณาเพิ่มรายชื่อข้ึนทะเบียนอีกก็ได 
หากมีความจํ าเปนและเปนความตองการของศาลที่ยังไมมีผูประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนปฏิบัติงาน
ในศาลนั้น หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได

                                                       
5 แกไขโดยระเบยีบคณะกรรมการบรหิารศาลยติุธรรมวาดวยการไกลเกลีย่ขอพิพาท (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2547

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
6 แกไขโดยระเบยีบคณะกรรมการบรหิารศาลยติุธรรมวาดวยการไกลเกลีย่ขอพิพาท (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2547

ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2547
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ขอ 30 เมื่อทะเบียนผูประนีประนอมสิ้นผลลง ใหเลขาธิการจัดทํ าทะเบียนใหมทันที 
ทัง้นีใ้หนํ าความในขอ 27 มาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ 31 ใหเลขาธกิารจ ําหนายชือ่ผูประนปีระนอมออกจากทะเบยีน เมือ่ปรากฏขอเทจ็จรงิ
ตอไปนี้

(1) ตาย
(2) ลาออก
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามขอ 28
(4) ศาลมคี ําสัง่ถอดถอนตามขอ 12 (3) หรือปรากฏขอเทจ็จรงิวาผูประนปีระนอม

ประพฤติตนไมเหมาะสม กระทํ าหรือละเวนกระทํ าการตามหนาที่ของผูประนีประนอมโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอจนเปนเหตุใหคูความเสียหาย

ขอ 32 ผูประนีประนอมจะตอง
(1)  เตรียมการไกลเกลี่ย
(2) ชวยเหลือสนับสนุนการเจรจาระหวางคูความ แนะนํ าแนวทางแกปญหา

เพื่อการยุติขอพิพาท
(3) ไมออกความเห็นในลักษณะใดๆ ที่เปนการวินิจฉัยช้ีขาดขอพิพาท เวนแต

คูความจะไดตกลงกันใหผูประนีประนอมออกความเห็นเชนวานั้น
(4) ไมขมขู บังคับ หรือใชอิทธิพลในทางใดๆ อันอาจกระทบกระเทือนตอ

ความสมัครใจในการระงับขอพิพาทของคูความ
ขอ 33 ผูประนีประนอมจะตองปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามระเบียบ รวมทั้งประกาศ 

ขอบงัคบั จริยธรรม หรือหลักเกณฑอยางใด ๆ ที่ออกตามระเบียบนี้ เพื่อใหการไกลเกลี่ยเปนไปตาม
ความเรียบรอยโดยคํ านึงถึงประโยชนสูงสุดของคูความ

ขอ 34 ผูประนีประนอมไมตองรับผิดตอคูความในการกระทํ าใดๆ ที่ไดดํ าเนินการไป
เพือ่การไกลเกลี่ยและระงับขอพิพาท เวนแตการกระทํ าหรือละเวนการกระทํ าของผูประนีประนอม
เปนไปโดยจงใจ หรือประมาทเลินเลออยางรายแรงจนเปนเหตุใหคูความเสียหาย
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สวนที่ 6
คาปวยการและคาใชจาย

ขอ 35 ผูประนีประนอมที่ไดรับการแตงตั้งจากทะเบียนผูประนีประนอม ยอมมีสิทธิ
ไดรับคาปวยการและคาใชจายตามหลักเกณฑและวิธีการที่เลขาธิการกํ าหนด โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม

ขอ 36 ในกรณีที่มีการแตงตั้งบุคคลที่ไมมีช่ืออยู ในทะเบียนเปนผูประนีประนอม      
ใหคูความรับผิดชอบคาใชจายและคาปวยการของผูประนีประนอมฝายละกึ่งหนึ่ง เวนแตคูความ   
จะตกลงกันเปนอยางอื่น

ขอ 37 ในกรณีที่ผูประนีประนอมเห็นวาจะตองวาจางบุคคลภายนอกใหดํ าเนินการ
อยางใดๆ อันจะเปนประโยชนแกการไกลเกลี่ย ใหผูประนีประนอมดํ าเนินการเชนวานั้นไดตอเมื่อ
คูความตกลงที่จะรับผิดชอบในการใชจายดังกลาวแลว

ประกาศ  ณ  วันที่  23  สิงหาคม  พ.ศ. 2544

                             (ลงชื่อ)          ธวัชชัย  พิทักษพล
       (นายธวัชชัย  พิทักษพล)

    ประธานคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
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ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
วาดวยการไกลเกล่ียขอพิพาท (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2547

                                           

โดยทีเ่ปนการสมควรปรบัปรงุระเบยีบคณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรม วาดวยการไกลเกลีย่
ขอพิพาท พ.ศ. 2544 เพื่อใหไดผูไกลเกล่ียที่ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนผูมีความรูความสามารถ        
มปีระสบการณเปนที่ยอมรับและเชื่อถือ ทํ าใหการไกลเกลี่ยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

อาศยัอํ านาจตามความในมาตรา 17 (1) และ (7) แหงพระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
ศาลยตุิธรรม พ.ศ. 2543 คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม (ก.บ.ศ.) ออกระเบียบไวดังตอไปนี้

ขอ 1 ระเบยีบนีเ้รียกวา “ระเบยีบคณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรม วาดวยการไกลเกลีย่
ขอพิพาท (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2547”

ขอ 2 ระเบยีบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหเพิ่มบทนิยามคํ าวา “ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม” ระหวางบทนิยาม 

คํ าวา “ผูประนีประนอม” และคํ าวา “เลขาธิการ” ในขอ 3 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหาร         
ศาลยตุิธรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2544 ดังตอไปนี้

“ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม” หมายความวา ขาราชการฝายตุลาการ 
ศาลยุติธรรมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543”

ขอ 4 ใหยกเลิกความในวรรคทายของขอ 7 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหาร        
ศาลยตุธิรรมวาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2544 และใหใชความตอไปนี้แทน

“ขาราชการฝายตลุาการศาลยตุธิรรมและลกูจางของส ํานกังานศาลยตุธิรรมทีไ่ดรับ
การแตงตั้งเปนผูประนีประนอม ไมมีสิทธิไดรับคาปวยการและคาใชจายตามระเบียบนี้”

ขอ 5 ใหยกเลกิความในขอ 28 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม วาดวย
การไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2544 และใหใชความตอไปนี้แทน

“ขอ 28 ผูขอขึ้นทะเบียนผูประนีประนอมจะตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหามดังตอไปนี้

(1) เปนผูสํ าเร็จการศึกษาไมตํ่ ากวาปริญญาตรี และมีประสบการณในการ
ท ํางานมาไมนอยกวา 5 ป หรือเปนผูมปีระสบการณในการท ํางานในสาขาตางๆ อันจะเปนประโยชน
แกการไกลเกลี่ยขอพิพาทไมนอยกวา 10 ป
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(2) เปนผูผานการอบรมหลักสูตรเทคนิคหรือวิธีการไกลเกลี่ยขอพิพาท         
ที่สํ านักงานศาลยุติธรรมจัด หรือหลักสูตรในลักษณะเดียวกันที่สถาบันอื่นจัด โดยสํ านักงาน      
ศาลยุติธรรมใหการรับรองและมีประสบการณปฏิบัติงานดานการไกลเกลี่ยขอพิพาทในศาลหรือ
ศนูยไกลเกลี่ยขอพิพาท สํ านักระงับขอพิพาทมาไมนอยกวา 10 คดี

(3)  มอีายุไมตํ่ ากวายี่สิบหาปบริบูรณ
(4) ไมเปนขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบ  

ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
(5)  ไมเปนผูมีประวัติเส่ือมเสีย
(6)  ไมเปนบคุคลทีศ่าลมคี ําส่ังเปนคนไรความสามารถ คนเสมอืนไรความสามารถ
(7)  ไมเคยไดรับโทษจ ําคกุโดยค ําพพิากษาถงึทีสุ่ดใหจ ําคกุ เวนแตในความผดิ

อันไดกระทํ าโดยปรามาสหรือความผิดลหุโทษ”
ขอ 6 ใหเพิม่ความตอไปนีเ้ปนขอ 28/1 แหงระเบยีบคณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรม

วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2544
“ขอ 28/1 ใหผูรับผิดชอบราชการศาลเสนอรายชือ่บคุคลทีม่คีณุสมบตัติามขอ 28

ซ่ึงประสงคจะขอขึ้นทะเบียนตามแบบที่กํ าหนดตอเลขาธิการ พรอมดวยหลักฐานดังตอไปนี้
(1) สํ าเนาทะเบียนบาน
(2) สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนหรือสํ าเนาบัตรขาราชการ
(3) สํ าเนาแสดงคุณวุฒิ
(4) สํ าเนาหลักฐานรับรองการผานการอบรมและผลงานการปฏิบัติงานตาม

ขอ 28 (2)
(5) หนังสือยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ
ใหผูอํ านวยการส ํานกัระงบัขอพพิาท สํ านกังานศาลยตุธิรรม ตรวจสอบเอกสารตางๆ

แลวทํ าความเห็นเบื้องตนเสนอเลขาธิการ”
ขอ 7 ใหเพิม่ความตอไปนีเ้ปนขอ 28/2 แหงระเบยีบคณะกรรมการบรหิารศาลยตุธิรรม

วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2544
“ขอ 28/2 ในการเสนอรายชื่อเพื่อข้ึนทะเบียนตามขอ 28/1 ใหดํ าเนินการภายใน

เดอืนตลุาคมของปกอนขึน้ทะเบยีน เวนแตเปนการขึน้ทะเบยีนครัง้แรก หรือการเพิม่รายชือ่ผูขึน้ทะเบยีน
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ผู  รับผิดชอบราชการศาลอาจเสนอชื่อบุคคลที่พนจากทะเบียนเพราะเหตุ
ทะเบยีนสิน้ผลลงเปนผูประนปีระนอมกไ็ด โดยไมตองยืน่หลักฐานตามขอ 28/1 เวนแตหนงัสอืยนิยอม
ของผูไดรับการเสนอชื่อ”

ขอ 8 ใหเพิม่ความตอไปนี้เปนวรรคสี่ของขอ 29 แหงระเบียบคณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรม วาดวยการไกลเกลี่ยขอพิพาท พ.ศ. 2544

“กอนทะเบียนสิ้นผลลง เลขาธิการอาจพิจารณาเพิ่มรายชื่อข้ึนทะเบียนอีกก็ได 
หากมีความจํ าเปนและเปนการตองการของศาลที่ยังไมมีผูประนีประนอมที่ขึ้นทะเบียนปฏิบัติงาน
ในศาลนั้น หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได”

ประกาศ  ณ  วันที่  14  กรกฎาคม  พ.ศ. 2547

(ลงชื่อ) อรรถนิติ  ดิษฐอํ านาจ
                       (นายอรรถนิติ  ดิษฐอํ านาจ)

                       ประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
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ประมวลจริยธรรมผูไกลเกล่ีย
ส ํานักระงับขอพิพาท  สํ านักงานศาลยุติธรรม

                                           
โดยที่เปนการสมควรใหมีประมวลจริยธรรมผูไกลเกล่ียเพื่อเปนขอแนะนํ าและแนวทาง

ปฏิบตัสํิ าหรับผูไกลเกลีย่ในการไกลเกลีย่ขอพพิาท สํ านกังานศาลยตุธิรรมจงึไดจดัท ําประมวลจรยิธรรม
โดยมีขอความดังตอไปนี้

หมวดที่ 1
บทบัญญัติท่ัวไป

                                           
ขอ 1 ในประมวลนี้

“การไกลเกลี่ยขอพิพาท” หมายถึง กระบวนการที่บุคคลภายนอกผูเปนกลาง  
ซ่ึงไดรับการรองขอจากคูพิพาทหรือไดรับการแตงตั้งจากศาล ใหพบปะและชวยเหลือคูพิพาท      
ใหสามารถแกไขขอพิพาทไดดวยความสมัครใจรวมกัน ผลของการระงับขอพิพาทในลักษณะนี้
เรยีกวาการตกลงยอมความกัน และการไกลเกลี่ยเปนการดํ าเนินการดวยความสมัครใจ โดยคูพิพาท
ฝายใดฝายหนึ่งอาจขอถอนตัวออกจากกระบวนการไกลเกลี่ยในขณะใดก็ได กอนที่คูพิพาททุกฝาย
จะลงนามในสัญญาประนีประนอมยอมความ

“ผูไกลเกลีย่” หมายถงึ บคุคลผูเปนกลางซึง่ท ําหนาทีส่นบัสนนุ อํ านวยความสะดวก
ชวยเหลือ และสงเสรมิใหคูพพิาทสามารถระงบัขอพพิาททีเ่กดิขึน้ โดยผูไกลเกล่ียตองไมเปนตวัแทน
ของผูพพิาทฝายใดฝายหนึ่ง แตเปนผูรับผิดชอบรักษากระบวนการไกลเกลี่ยใหดํ าเนินตอไปดวยดี

“การตดัสินใจดวยตนเอง” หมายถึง การทีคู่พพิาทมสิีทธทิีจ่ะตดัสินใจดวยความสมคัรใจ
ของตนเองและไมใชการตัดสินใจที่เกิดจากการบังคับในการที่จะระงับขอพิพาทใดๆ

“ความเปนกลาง” หมายถึง การดํ าเนินกระบวนการในการไกลเกลี่ยในลักษณะ
เปนธรรมและปราศจากอคตติอคูพพิาท แตมุงตอผลประโยชนและทางเลอืกตางๆ ทีคู่พพิาทประสงค
จะตกลงกัน

“ความขัดแยงในผลประโยชน” หมายถึง
(1)  การกระท ําหรือความสัมพันธใดก็ตามที่อาจกอใหเกิดความรูสึกอคติ หรือ
(2) การมีผลประโยชนสวนตัวหรือผลประโยชนทางการเงินโดยทางตรงหรือ

ทางออมที่เกี่ยวกับกรณีพิพาท
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(3) การมีความสัมพันธในปจจุบันหรือในอดีตทางการเงิน ธุรกิจ วิชาชีพ 
ครอบครัวหรือสังคมกับคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่ง หรือมีส่ิงที่นาจะมีผลกระทบตอความเปนกลาง 
หรือกอใหเกิดความรูสึกอคติ

หมวดที่ 2
การตัดสินใจดวยตนเอง

                                                         
ขอ 2 ผูไกลเกล่ียตองเคารพและสนับสนุนใหคูพิพาทตัดสินใจดวยตนเองบนพื้นฐาน

ของการตัดสินใจอยางมีขอมูล เพื่อตกลงระงับขอพิพาทดวยความสมัครใจ รวมทั้งตองละเวน       
ไมออกค ําส่ังหรอืค ําตดัสนิใดๆ ทีเ่กีย่วกบัประเดน็ขอพพิาทและทางเลอืกในการตกลงระงบัขอพพิาท
ตลอดจนตองไมพยามโนมนาวหรือบงัคบัใหคูพิพาทเขารวมในการไกลเกลี่ยหรือใหทํ าการตัดสินใจ
อยางใดอยางหนึ่งในกระบวนการไกลเกลี่ย

หมวดที่ 3
ความเปนกลาง

                                           
ขอ 3  ผูไกลเกลี่ยตองดํ าเนินการไกลเกลี่ยดวยความเปนกลาง
ขอ 4 ผูไกลเกลี่ยจะตองไมปลอยใหแรงกดดันหรืออิทธิพลจากบุคคลภายนอกเขามา

ท ําใหผูไกลเกลี่ยเสียความเปนกลาง
ขอ 5 หากผูไกลเกลี่ยรูตัววาจะไมเปนกลาง ใหผูไกลเกล่ียเปดเผยสิ่งที่จะทํ าใหเกิด

ความไมเปนกลางนั้นใหคูพิพาทและสํ านักระงับขอพิพาททราบทันที และตองถอนตัวออกจาก   
การไกลเกลี่ยดวย

หมวดที่ 4
ความขัดแยงในผลประโยชน

                                           
ขอ 6 ผูไกลเกลี่ยจะตองเปดเผยความขัดแยงในผลประโยชนทั้งที่เกิดขึ้นจริงและ       

ทีอ่าจเกิดขึ้นตามที่ตนทราบทั้งหมด
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ขอ 7 ภายหลังจากเปดเผยถึงความขัดแยงในผลประโยชนตามขอ 6 แลว ผูไกลเกลี่ย
ตองปฏิเสธหรือขอถอนตัวออกจากการเปนผูไกลเกลี่ย เวนแตคูพิพาททุกฝายจะตกลงรวมกันให    
ผูไกลเกลี่ยทํ าหนาที่ตอไป

ขอ 8 ผูไกลเกลีย่มหีนาทีใ่นการเปดเผยความขดัแยงในผลประโยชนเกิดขึ้นตลอดเวลา
ในกระบวนการไกลเกลี่ย

ขอ 9 เวนแตจะกระทํ าในฐานะผูไกลเกลี่ย ในระหวางการไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยจะตอง
ไมรับท ําการงานใดๆ ใหคูพพิาททีต่นก ําลังไกลเกล่ียอยู และจะตองเปดเผยโดยทนัทถึีงความพยายาม
ของการติดตอผูไกลเกลี่ยใหทํ าการงานให

ขอ 10 ผูไกลเกลี่ยจะตองไมกระทํ าการใดๆ ใหกับคูพิพาทฝายใดฝายหนึ่งภายหลัง   
การไกลเกลี่ยส้ินสุดลงในเรื่องที่เกิดขึ้น หรือเกี่ยวของกับการไกลเกลี่ยโดยไมไดรับความยินยอม
เปนลายลักษณอักษรจากคูพิพาททุกฝายในกระบวนการไกลเกลี่ย

หมวดที่ 5
การรักษาความลับ

                                           
ขอ 11 เวนแตคูพิพาทจะตกลงกันเปนอยางอื่น บรรดาขอมูลทั้งหลายที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการไกลเกลีย่จะตองเปนความลบั เวนแตในกรณทีีจ่ะตองมกีารเปดเผยตามทีก่ฎหมายก ําหนด
หรือเพื่อวัตถุประสงคในการดํ าเนินการหรือบังคับตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

หมวดที่ 6
ความรูความสามารถ

                                           
ขอ 12 เมื่อไดรับคํ ารองขอใหผูไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยตองหารือคูพิพาทวาตองการ      

คนกลางที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะเรื่องหรือไม หากผูไกลเกลี่ยไมมีความเชี่ยวชาญเฉพาะเรื่อง
ทีต่นจะไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยจะตองเปดเผยขอเท็จจริงดังกลาวใหคูพิพาททราบ

ผูไกลเกลี่ยจะทํ าหนาที่ไกลเกลี่ยเฉพาะในกรณีที่ผูไกลเกลี่ยมีคุณสมบัติและ
ทกัษะเพยีงพอที่จะดํ าเนินการตามความประสงคของคูพิพาทเทานั้น ในกรณีที่ขาดทักษะเฉพาะเรื่อง
ผูไกลเกลีย่ควรแนะนํ าคูพิพาทใหขอความชวยเหลือจากผูไกลเกลี่ยที่เชี่ยวชาญเฉพาะในแตละเรื่อง
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หมวดที่ 7
คาตอบแทน

                                           
ขอ 13 เมื่อผูไกลเกลี่ยยอมรับการแตงตั้งใหเปนผูไกลเกลี่ย ผูไกลเกลี่ยตองยอมรับ

อัตราคาตอบแทนที่สํ านักระงับขอพิพาทกํ าหนด และจะตองไมตกลงเปนอยางอื่นกับคูพิพาทเพื่อ
คดิคาตอบแทนเพิ่มเติมไมวาในลักษณะใด

ขอ 14 หามไมใหผูไกลเกลี่ยตกลงจะจายคาตอบแทนใหแกผูแนะนํ าหรือสงเรื่อง      
การไกลเกลี่ยใหแกตน

หมวดที่ 8
การโฆษณาและการเชิญชวน

                                           
ขอ 15 หามผูไกลเกล่ียโฆษณาและเชิญชวนใหคูพิพาทแตงตั้งตนเปนผูไกลเกลี่ย และ

ตองละเวนที่จะรับประกันวาคูพิพาทจะตกลงกันได หรือใหสัญญาวาจะเกิดผลอยางใดอยางหนึ่งที่
สมประโยชนของคูพิพาท

ขอ 16 ผูไกลเกลี่ยจะตองใหขอมูลที่เกี่ยวของกับการศึกษา พื้นฐานการงานและประสบ
การณในการไกลเกลี่ย

                                                         

สํ านักระงับขอพิพาท
สํ านักงานศาลยุติธรรม
มกราคม 2547
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สถติคิดรัีบใหม เสร็จไป และคดีคางของศาลฎีกาตั้งแต พ.ศ. 2547 ถึง 2549

พ.ศ. 2547
รับใหม เสร็จไป คางไป

มกราคม 1,070    177 14,255
กุมภาพันธ 1,113    508 14,860
มีนาคม 1,484    688 15,656
เมษายน 1,574    756 16,474
พฤษภาคม 1,088    953 16,609
มิถุนายน 1,215    912 16,912
กรกฎาคม 1,731    691 17,952
สิงหาคม    939 1,618 17,273
กนัยายน    868    909 17,232
ตุลาคม    991    617 17,606
พฤศจิกายน 2,524    878 19,252
ธันวาคม 1,275 3,893 16,634
รวม              15,872                             12,600                                16,634

พ.ศ. 2548
รับใหม เสร็จไป คางไป

มกราคม 1,164    413 17,385
กุมภาพันธ 1,013    566 17,832
มีนาคม 1,297    842 18,287
เมษายน 1,036    464 18,859
พฤษภาคม 1,093    557 19,395
มิถุนายน 1,192    857 19,730
กรกฎาคม 1,007    592 20,145
สิงหาคม 1,035    960 20,220
กนัยายน    806    575 20,451
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ตุลาคม 1,186    708 20,929
พฤศจิกายน    993    972 20,950
ธันวาคม    900 1,316 20,534
รวม            12,722               8,822               20,534

พ.ศ. 2549
รับใหม เสร็จไป คางไป

มกราคม    957    432 21,059
กุมภาพันธ    905    787 21,177
มีนาคม 2,016 1,231 21,962
เมษายน    771    563 22,170
พฤษภาคม 1,058    709 22,519
มิถุนายน 1,034    683 22,870
กรกฎาคม 1,232    732 23,370
สิงหาคม 1,089    719 23,740
กนัยายน    818    647 23,911
ตุลาคม 1,282    970 24,223
พฤศจิกายน 1,109    566 24,766
ธันวาคม 1,123 1,500 24,389
รวม            13,394                                9,539                                 24,389

ขอมูลโดย...งานคํ าพิพากษา ศาลฎีกา
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คดท่ีีศาลฎีกาพิจารณาเสร็จสิ้นดวยการไกลเกล่ีย ประจํ าป พ.ศ. 2548

สํ านวนจากศาล คดีเร่ือง เลขแดงศาลฎีกา
1  จ.มหาสารคาม ประกันชีวิต 72/48

ผล - โจทกยอมรับเงินจํ านวน 310,000 บาท  และไมติดใจดํ าเนินคดีกับ
 จํ าเลยอีก  

2  แพง จางทํ าของ 219/48
ผล - จ ําเลยตกลงชํ าระเงินใหโจทกเปนเงิน 400,000 บาท

3  แพง ตั๋วเงิน 626/48
ผล - จ ําเลยตกลงชํ าระเงินใหโจทกเปนเงิน 5,200,000 บาท

4  แพงธนบุรี บญัชเีดินสะพัด , ยืม ,คํ้ าประกัน , จํ านอง 894/48
ผล - จ ําเลยยินยอมชํ าระเงินจํ านวน 210,000,000 บาท โดยชํ าระเปน

 เงนิสด 10,000,000 บาท และนํ าหลักประกันตีใชหนี้ที่เหลือ
5  แพงธนบุรี บญัชเีดินสะพัด , ยืม ,คํ้ าประกัน , จํ านอง 895/48

ผล - จ ําเลยยินยอมชํ าระเงินจํ านวน 210,000,000 บาท โดยชํ าระเปน
 เงนิสด 10,000,000 บาท และนํ าหลักประกันตีใชหนี้ที่เหลือ

6  แพงธนบุรี กูเบิกเกินบัญชี , ตั๋วเงิน ,คํ้ าประกัน 896/48
ผล - จ ําเลยยินยอมชํ าระเงินจํ านวน 210,000,000 บาท โดยชํ าระเปน

 เงนิสด 10,000,000 บาท และนํ าหลักประกันตีใชหนี้ที่เหลือ
7  ทรัพยสิน ฯ การคาระหวางประเทศ , รับขนทางทะเล 2858/48

ผล - โจทกยอมลดหนี้ใหแกจํ าเลยทั้งสองลงคงเหลือเปนเงินไทย
 จ ํานวน 2,344,800 บาท  

8  แพง  2948/48
ผล - โจทกลดหนี้ใหจํ าเลย คงเหลือเปนเงิน 16,000,000 บาท

9 ยืม , จํ านอง 3201/48
ผล - โจทกลดหนี้ใหจํ าเลย คงเหลือเปนเงิน 4,500,000 บาท หากจํ าเลย

 ชํ าระครบถวนแลวจะไถถอนจํ านองให  
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สํ านวนจากศาล คดีเร่ือง เลขแดงศาลฎีกา
10  จ.อยุธยา ตั๋วเงิน 5513/48

ผล - จ ําเลยยกที่ดินพรอมทองคํ ารูปพรรณหนัก ๑๐ บาทให
11  จ.นครปฐม ยืม , ตั๋วเงิน 5514/48

ผล - จ ําเลยยกที่ดินพรอมทองคํ ารูปพรรณหนัก ๑๐ บาทให
12  จ.รอยเอ็ด ประกันชีวิต 5557/48

ผล - จ ําเลยยอมชํ าระเงินใหโจทก จํ านวน 300,000 บาท
13  จ.สมุทรปราการ ขบัไล , เรียกคาเสียหาย 5743/48

ผล - โจทกตกลงชํ าระเงินใหจํ าเลย 1,150,000 บาทโดยจํ าเลยตองออกไป
 จากอาคารพิพาทและใหโจทกร้ือถอนทรัพยสินของจํ าเลยออกไปได

14  จ.มีนบุรี บญัชีเดินสะพัด , ยืม , จํ านอง 6111/48
ผล - จ ําเลยทั้งสองตกลงชํ าระหนี้ใหโจทกจํ านวน 1,944,963.97 บาท

 หากจ ําเลยชํ าระครบถวนแลวโจทกจะไถถอนจํ านองให
15  แพง จางทํ าของ,บังคับตามคํ าชี้ขาดของอนุญาโตฯ 6190/48

ผล - โจทกทั้งสองตกลงใหจํ าเลยรับเงินจํ านวน 81,123,590.13 บาท และ
 จ ําเลยตกลงชํ าระเงินใหแกโจทกจํ านวน 15,750,000 เหรียญสหรัฐ

16  จ.อยุธยา ขับไล 6262/48
ผล - โจทกตกลงแบงแยกที่ดินพิพาทโอนใหแกจํ าเลยทั้งสอง

17  แพงกรุงเทพใต ขบัไล , ภาระจํ ายอม 6263/48
ผล - โจทกตกลงขายที่ดินใหแกจํ าเลยเปนเงิน 1,500,000 บาท จํ าเลยชํ าระ

 ราคาบางสวนโดยสวนที่เหลือจะชํ าระในวันโอนกรรมสิทธิ์หากผิดนัด
 ใหโจทกมีสิทธิเลิกสัญญา ใหริบมัดจํ าและเบี้ยปรับ

หมายเหตุ - คดนีีม้หีมายเหตุของผูตรวจรางวาการชํ าระคาที่ดินที่เหลือในวันโอน
 กรรมสิทธิ์  มีผลทํ าใหสัญญามีสภาพบังคับซึ่งหากจํ าเลยผิดนัดแลว
 จะใหสิทธิโจทกที่จะเลิกสัญญา เรียกเบี้ยปรับและริบมัดจํ า  สงผลทํ าให
 ขอพิพาทคดีนี้จะกลับขึ้นมาสูศาลฎีกาใหมได  
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สํ านวนจากศาล คดีเร่ือง เลขแดงศาลฎีกา
18  จ.นครราชสีมา เชาทรัพย 6538/48

ผล - โจทกทั้งสองรับวาไดรับเงินคาเชาครบถวนแลวและจํ าเลยไมติดใจ
 เรียกรองใด ๆ จากโจทกทั้งสอง  

19  ข.ขอนแกน ยืม 6763/48
ผล - จ ําเลยยอมชํ าระเงินใหแกโจทกจํ านวน 10,000 บาท

20  จ.ทุงสง ละเมิด ,ขับไล,เรียกคาเสียหาย 6764/48
ผล - จ ําเลยยอมชํ าระเงินใหโจทก จํ านวน 60,000 บาท

21  แพง ยมื,คํ้ าประกัน,จํ านอง 6841/48
ผล -  

22  แพงกรุงเทพใต ทางจํ าเปน 6879/48
ผล - จ ําเลยทั้งสองรับวาที่ดินของจํ าเลยทั้งสองเปนทางจํ าเปนของที่ดิน

 โจทกทั้งสาม  
23  จ.ปราจีนบุรี บุกรุก,ขับไล,กรรมสิทธิ์ 6934/48

ผล - โจทกยอมยกที่ดินบางสวนใหเปนทางสาธารณะและจํ าเลยยอมยก
 ทีด่นิบางสวนใหเปนภาระจํ ายอมของที่ดินโจทก

24  แพงกรุงเทพใต เชาทรัพย , คํ้ าประกัน 7053/48
ผล - จ ําเลยตกลงชํ าระหนี้ใหโจทกจํ านวน 1,000,000 บาท

25  จ.นครนายก สัญญา 7380/48
ผล - จ ําเลยตกลงไปจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและโจทกตกลงชํ าระราคา

26  ข.ปทุมวัน พ.ร.บ. เช็ค  
ผล - จ ําเลยชํ าระเงินใหแกโจทกจํ านวน 443,353 บาท และโจทกยื่น

 คํ ารองถอนฟอง  
27  จ.ขอนแกน ซ้ือขาย 8073/48

ผล - โจทกไมติดใจเรียกรองใหจํ าเลยชํ าระหนี้อีก  
28  จ.ขอนแกน หุนสวน 8074/48

ผล - ใหหางหุนสวนคงอยูตอไปโดยใหจํ าเลยที่ 2 เปนหุนสวนผูจัดการตอ
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สํ านวนจากศาล คดีเร่ือง เลขแดงศาลฎีกา
29  จ.ขอนแกน หุนสวน 8075/48

ผล - ใหหางหุนสวนคงอยูตอไปโดยใหจํ าเลยที่ 2 เปนหุนสวนผูจัดการตอ
30  จ.ขอนแกน ซ้ือขาย 8076/48

ผล - โจทกไมติดใจเรียกรองใหจํ าเลยชํ าระหนี้อีก  DPU
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คดท่ีีศาลฎีกาพิจารณาเสร็จสิ้นดวยการไกลเกล่ีย ประจํ าป พ.ศ. 2549

สํ านวนจากศาล คดีเร่ือง เลขแดงศาลฎีกา
1  จ.เชียงใหม มรดก , สัญญา 3371/2549

ผลการไกลเกลี่ย  - จ ําเลย ทั้งสามตกลงชํ าระเงินแกโจทกจํ านวน 13,000,000 บาท
เมือ่ชํ าระครบถวนแลวโจทกจะถอนอายัดที่ดินพิพาท 

2  ศาลแรงงานกลาง เรียกคาชดเชย 204 - 219/2549
ผลการไกลเกลี่ย  - จ ําเลยตกลงชํ าระเงินใหแกโจทกทั้ง 16 คนตามจํ านวนที่ปรากฏ 

 ตามบัญชีทายสัญญาประนีประนอมฯ  
3  ศาลธัญบุรี ยืม , คํ้ าประกัน 1403/2549

ผลการไกลเกลี่ย  - จ ําเลยทั้งสองยอมชํ าระเงินแกโจทกจํ านวน 595,000 บาท 
 พรอมดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอปของตนเงิน 400,000 บาท

4  แพงธนบุรี เชาทรัพย , ละเมิด , ขับไล 1455/2549
ผลการไกลเกลี่ย  - จ ําเลยทั้งสองตกลงสงมอบที่ดินที่เชาคืนใหแกโจทก  

 และยกกรรมสิทธิ์ในสิ่งปลูกสรางบนที่ดิน  และโจทกยินยอม
 ยกหนีใ้นคดีนี้ และคดีอ่ืน  ใหแกจํ าเลย  

5  เยาวชน ฯ กลาง รับรองบุตร , เรียกคาอุปการะ 1755/2549
ผลการไกลเกลี่ย - จ ําเลยยอมรับวาเด็กเปนบุตร พรอมชํ าระคาอุปการะเลี้ยงดูให
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สถติกิารไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางแพงในศาลฎีกา ป 2547-2549

ประจํ าเดือน
คดีแพง
ที่เขาสู
ศาล1

คดีที่เขาสู
ระบบไกลเกลี่ย2

จํ าหนาย
คดี3

ผลการ
ไกลเกลี่ย4

ทุนทรัพย
ที่ไกลเกลี่ย
สํ าเร็จ5

คางไป6 คดีแพงทั้งหมด
ที่เสร็จไป7

รวมทุนทรัพย
ที่เสร็จไป8

กุมภาพันธ 2549 200 6 1 7 - - - - 7 - - - -
มีนาคม 2549 240 7 5 11 - - - - 11 - - - -
เมษายน 2549 162 11 4 15 - 2 - 418,725.00 13 - 2 2 418,725.00
พฤษภาคม 2549 238 13 3 16 2 2 - 54,655,000.00 12 - 2 4 54,655,000.00
มิถุนายน 2549 297 12 2 14 2 2 - 103,900.00 10 - 2 4 103,900.00
กรกฎาคม 2549 197 10 3 13 - - - - 13 - - - -
สิงหาคม 2549 250 13 17 30 13 3 - 5,733,236.00 14 - 3 3 5,733,236.00
กนัยายน 2549 818 14 5 19 - - - - 19 - - - -
ตุลาคม 2549 251 19 2 21 - 3 - 173,348,606.00 18 - 3 3 173,348,606.00
พฤศจิกายน 2549 233 18 2 20 - 2 - 191,333,441.00 18 - 2 2 191,333,441.00
ธันวาคม 2549 241 18 - 18 - 4 - - 14 - 4 4
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_______________________
1 คดีแพงที่เขาสูศาล หมายถึง จํ านวนคดีแพงทั้งหมดที่มีการยื่นฟองตอศาลในเดือนนั้นๆทั้งนี้ไมรวมคดีแพงที่ไมสามารถไกลเกลี่ยได เชน คดีไมมีขอพิพาท คดีขอใชอํ านาจ

ปกครองบุตร เปนตน
2 คดีที่เขาสูระบบไกลเกลี่ย หมายถึง คดีแพงที่เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยโดยการดํ าเนินการของศูนยไกลเกลี่ยประจํ าศาล
3 จํ าหนายคดี หมายถึง กรณีที่ไมไดดํ าเนินการไกลเกลี่ยจึงจํ าหนายคดีออกจากการไกลเกลี่ย เชน กรณีคูความไมมาในวันนัด คูความขอยกเลิกนัดหรือไมสามารถติดตอ

คูความเพื่อนัดไกลเกลี่ยได เปนตน
4 ผลการไกลเกลี่ย หมายถึง ผลการไกลเกลี่ยที่ดํ าเนินการโดยศูนยไกลเกลี่ยประจํ าศาล
5 ทุนทรัพยที่ไกลเกลี่ยสํ าเร็จ หมายถึง ทุนทรัพยรวมของคดีที่สามารถไกลเกลี่ยไดสํ าเร็จโดยการดํ าเนินการของศูนยไกลเกลี่ยประจํ าศาล ทั้งเดือน
6 คางไป หมายถึง คดีไกลเกลี่ย (โดยการดํ าเนินการของศูนยไกลเกลี่ย) ที่ยังดํ าเนินการไมแลวเสร็จ ตองยกไปไกลเกลี่ยตอในเดือนตอไป
7 คดีแพงทั้งหมดที่เสร็จไป หมายถึง คดีแพงทั้งหมดที่เสร็จจากการพิจารณาโดยการถอนฟอง หรือยอมความ ทั้งเดือน โดยรวมทั้งคดีที่ผานและไมผานการดํ าเนินการ

ของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท
8 รวมทุนทรัพยที่เสร็จไป หมายถึง ทุนทรัพยรวมที่เสร็จจากการพิจารณาโดยการถอนฟอง ยอมความของศาลทั้งเดือน โดยรวมทั้งคดีที่ผานและไมผานการดํ าเนินการ

ของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท
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                                              สถติิการไกลเกลี่ยและประนอมขอพิพาททางอาญาในศาลฎีกา ป 2548-2549

ประจํ าเดือน คดีที่เขาสูระบบไกลเกลี่ย1 จํ าหนายคดี2 ผลการไกลเกลี่ย3 คางไป4 คดีอาญาทั้งหมดที่เสร็จไป5

กรกฎาคม 2548 1 1 2 1 - - 1 - - -
สิงหาคม 2548 1 1 2 - - - 2 - - -
กนัยายน 2548 2 - 2 - - - 2 - - -
ตุลาคม 2548 2 - 2 - 1 - 1 1 - 1
พฤศจิกายน 2548 1 1 2 1 - - 1 - - -
ธันวาคม 2548 1 1 2 - - - 2 - - -
มกราคม 2549 2 1 3 1 - - 2 - - -
กุมภาพันธ 2549 2 - 2 - - - 2 - - -
มีนาคม 2549 2 - 2 - - - 2 - - -
เมษายน 2549 2 - 2 - - - 2 - - -
พฤษภาคม 2549 2 - 2 - - - 2 - - -
มิถุนายน 2549 2 - 2 2 - - - - - -
กรกฎาคม 2549 2 - 2 - - - - - - -
สิงหาคม 2549 - 1 1 - - - 1 - - -
กนัยายน 2549 1 2 3 - - - 3 - - -
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ประจํ าเดือน คดีที่เขาสูระบบไกลเกลี่ย1 จํ าหนายคดี2 ผลการไกลเกลี่ย3 คางไป4 คดีอาญาทั้งหมดที่เสร็จไป5

ตุลาคม 2549 3 - 3 - - - 3 - - -
พฤศจิกายน 2549 3 - 3 1 - 1 1 1 - 1
ธันวาคม 2549 1 - 1 - - - - - - -

                                                                                

1 คดีที่เขาสูระบบไกลเกลี่ย หมายถึง คดีอาญาที่เขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยโดยการดํ าเนินการของศูนยไกลเกลี่ยประจํ าศาล
2 จํ าหนายคดี หมายถึง กรณีที่ไมไดดํ าเนินการไกลเกลี่ยจึงจํ าหนายคดีออกจากการไกลเกลี่ย เชน กรณีคูความไมมาในวันนัด คูความขอยกเลิกนัดหรือไมสามารถติดตอ

คูความเพื่อนัดไกลเกลี่ยได เปนตน
3 ผลการไกลเกลี่ย หมายถึง ผลการไกลเกลี่ยที่ดํ าเนินการโดยศูนยไกลเกลี่ยประจํ าศาล
4 คางไป หมายถึง คดีไกลเกลี่ย (โดยการดํ าเนินการของศูนยไกลเกลี่ย) ที่ยังดํ าเนินการไมแลวเสร็จ ตองยกไปไกลเกลี่ยตอในเดือนตอไป
5 คดีอาญาทั้งหมดที่เสร็จไป หมายถึง คดีอาญาทั้งหมดที่เสร็จจากการพิจารณาโดยการถอนฟอง หรือยอมความ ทั้งเดือน โดยรวมทั้งคดีที่ผานและไมผานการดํ าเนินการ

ของศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาท
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ระเบียบวาดวยการประนีประนอมยอมความในศาลฎีกา

                                           

โดยที่การประนีประนอมยอมความเปนกระบวนการที่สํ าคัญประการหนึ่งในการอํ านวย
ความยตุิธรรมใหแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิผล ทํ าใหคูความสามารถตกลงระงับขอพิพาทดวย
ความรูสึกทีด่ตีอกัน ทั้งเปนการประหยัดเวลาและคาใชจายของคูความ จึงเห็นควรดํ าเนินการเพื่อยัง
ใหเกดิการประนปีระนอมยอมความในศาลฎกีา และเพือ่ใหการประนปีระนอมยอมความในศาลฎกีา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปโดยเรียบรอย จึงกํ าหนดระเบียบวาดวยการประนีประนอม
ยอมความในศาลฎีกาดังนี้

ขอ 1. ใหตั้งแผนกคดีประนีประนอมขึ้นในศาลฎีกา โดยใหมีผูพิพากษาศาลฎีกาที่มี
ความรูความสามารถในการไกลเกลี่ย ซ่ึงประธานศาลฎีกาแตงตั้งอยางนอย 15 คน และใหมีผูชวย    
ผูพพิากษาศาลฎกีาเพือ่ชวยงานคดแีละทํ าหนาที่เปนเลขานุการองคคณะผูพิพากษาศาลฎีกาอยางนอย
5 คน กบัใหมหีนวยงานธรุการในศาลฎกีาหนวยหนึง่เรยีกวา งานประนปีระนอม ประกอบดวยนติกิร
และเจาหนาที่ธุรการตามจํ านวนที่เหมาะสมเพื่อปฏิบัติงานธุรการคดี

ขอ 2. คดทีีจ่ะดํ าเนินการเพื่อใหมีการประนีประนอมยอมความในศาลฎีกาไดแก
2.1 คดีแพงทุกคดี
2.2 คดอีาญาซึง่มขีอหาเฉพาะความผดิตอสวนตวั (ความผดิอนัยอมความกนัได)

ขอ 3. เมื่อศาลฎีกาไดรับสํ านวนคดีจากศาลชั้นตน และไดดํ าเนินการดานธุรการแลว 
ใหสงส ํานวนคดตีามขอ 2 ไปยงังานประนปีระนอมเพือ่ด ําเนนิการออกหนงัสอืถึงคูความเพือ่สอบถาม
ความประสงคในการประนีประนอมยอมความ ตามแบบ ป.น. 1 ทายระเบียบนี้ โดยใหแนบหนังสือ
แจงความประสงคจากคูความตามแบบ ป.น.2 ทายระเบียบนี้ไปดวย

ขอ 4. เมือ่ไดรับแจงความประสงคจากคูความทกุฝายวาจะประนปีระนอมยอมความแลว
ใหนติกิรงานประนีประนอมจัดทํ าสํ านวนคดีประนีประนอมขึ้น ประกอบดวย

4.1 ปกสํ านวนคดีประนีประนอมตามแบบ ป.น. 3 ทายระเบียบนี้
4.2 หนงัสือแจงความประสงคจากคูความ
4.3 บนัทกึขอมลูเพือ่การไกลเกล่ียของผูชวยผูพพิากษาศาลฎกีาตามแบบ ป.น. 4

ทายระเบียบนี้
4.4 ปกหลัง
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ถอยคํ าและเอกสารใด ๆ ในสํ านวนคดีประนีประนอม ใหถือเปนความลับ       
ในราชการ และใหผูกโยงสํ านวนคดีประนีประนอมดังกลาวกับสํ านวนคดีที่จะประนีประนอมนั้น 
เมื่อเสร็จส้ินการดํ าเนินงานประนีประนอมแลวไมวาผลสุดทายจะมีการประนีประนอมยอมความ  
ในคดีนั้นตอมาหรือไม ใหแยกสํ านวนคดีประนีประนอมนี้เก็บไวตางหากที่งานประนีประนอม
ของศาลฎีกา

เมื่อนิติกรจัดทํ าสํ านวนคดีประนีประนอมเสร็จแลว ใหเสนอผูชวยผูพิพากษา
ศาลฎีกาดํ าเนินการบันทึกขอมูลเพื่อการไกลเกลี่ย

ขอ 5. เมื่อผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกาดํ าเนินการบันทึกขอมูลเพื่อการไกลเกล่ียเสร็จแลว 
ใหเสนอสํ านวนคดีประนีประนอมตอเลขานุการศาลฎีกาเพื่อเสนอประธานศาลฎีกาจายสํ านวน    
ใหผูพิพากษาศาลฎีกาดํ าเนินการไกลเกลี่ยตอไป

ขอ 6. ผูพิพากษาศาลฎีกาในแผนกคดีประนีประนอมตามลํ าดับชั้น จะไดรับการจาย
สํ านวนคดีประนีประนอมตามลํ าดับเลขคดีประนีประนอม แตประธานศาลฎีกาอาจพิจารณา     
มอบหมายใหผูพิพากษาศาลฎีกาคนหนึ่งคนใดที่คูความทุกฝายในคดีแสดงความประสงคเจาะจง  
ใหเปนผูไกลเกลี่ยไดรับการจายสํ านวนคดีประนีประนอมนั้นก็ได

ขอ 7. ผูพิพากษาศาลฎีกาซึ่งไดรับการจายสํ านวนคดีประนีประนอมจะกํ าหนดวันนัด
ประนปีระนอม และส่ังใหดํ าเนินการออกหนังสือนัดประนีประนอมสงใหแกคูความ

ขอ 8. กอนดํ าเนินการไกลเกล่ียใหแจงใหคูความทุกฝายทราบวาขอเสนอ คํ าแถลง 
ตลอดจนขอเท็จจริงใด ๆ ที่คูความแถลงหรือเสนอตอศาลฎีกาในระหวางการไกลเกลี่ยคูความไมมี
สิทธนิ ําไปอางอิงไมวาในคดีใด และไมผูกมัดคูความหรือศาลใหปฏิบัติตามหรือเห็นเปนเชนนั้น

ใหผู พิพากษาศาลฎีกาจดแจงการดํ าเนินการตามวรรคหนึ่งไวในรายงาน
กระบวนพิจารณาดวย

ขอ 9. ในกรณีที่คูความยังไมอาจตกลงประนีประนอมยอมความกันไดในนัดแรกและ
มีทาทีวาอาจตกลงกันไดในนัดตอไป หรือในวันนัดประนีประนอมยอมความครั้งแรกคูความ       
บางฝายมาศาล และมีเหตุอันควรเชื่อวาคูความอาจตกลงกันได ผูพิพากษาศาลฎีกาที่เปนองคคณะ
อาจออกคํ าสั่งใหนัดประนีประนอมยอมความครั้งแรกตอไปไดตามที่เห็นสมควร แตรวมแลว       
ไมควรเกิน 3 นัด เวนแตมีเหตุผลพิเศษจะนัดตอไปอีกก็ได

ขอ 10. ผูพิพากษาศาลฎีกาพึงไกลเกล่ียเพื่อใหคูความตกลงประนีประนอมยอมความ
ดวยความสมคัรใจ และใหความมัน่ใจแกคูความทกุฝายวาหากไมมกีารตกลงประนปีระนอมยอมความ
กจ็ะไมเกิดผลดีหรือผลรายในคดีนั้นแตอยางใด
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ขอ 11. ในกรณีที่คูความสามารถตกลงประนีประนอมยอมความกันได ถาคูความไมได
ทํ าสัญญาประนีประนอมยอมความมา ใหผูชวยผูพิพากษาศาลฎีกาหรือนิติกรอํ านวยความสะดวก
แกคูความทกุฝาย โดยยกรางสญัญาประนปีระนอมยอมความใหเปนไปตามความประสงคของคูความ

 ใหองคคณะผูพิพากษาศาลฎีกาพิจารณาพิพากษาตามยอมใหเสร็จไปในวันนั้น
ขอ 12. ในกรณคีูความทกุฝายไมมาศาลตามนดั หรือคูความแตบางฝายมาศาลหรอืคูความ

ไมอาจตกลงประนปีระนอมยอมความกนัไดใหองคคณะผูพพิากษาศาลฎกีาบนัทกึถึงเหตแุหงการนัน้
และสัง่ใหงดการไกลเกลี่ยในสํ านวนคดีประนีประนอม

ขอ 13. เมือ่มคี ําสั่งใหงดการไกลเกลี่ยแลว ใหนิติกรงานประนีประนอมแยกสํ านวนคดี
ประนปีระนอมออกเก็บในตูเก็บเอกสารลับ ลงทะเบียนผลการไกลเกลี่ยและทํ าบันทึกเสนอสํ านวน
คดีนั้นเพื่อเลขานุการศาลฎีกาเสนอประธานศาลฎีกาจายสํ านวนคดีนั้นใหองคคณะผูพิพากษา       
ศาลฎกีาอืน่ที่มิไดเปนองคคณะในการไกลเกลี่ยคดีนั้นพิจารณาพิพากษาตอไป

ขอ 14 ในกรณีที่มีคํ าสั่งใหงดการไกลเกลี่ยแลว ไมวาคดีนั้นจะอยู ในระหวาง           
การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาหรือข้ันตอนใด กอนศาลชั้นตนอานคํ าพิพากษาของศาลฎกีา   
หากคูความทุกฝายในคดีนั้นรวมกันแถลงขอใหมีการประนีประนอมยอมความก็ใหสงสํ านวนคดี
นัน้ไปเพือ่ดํ าเนินการประนีประนอมยอมความตามระเบียบนี้

ทัง้นี ้ใหใชระเบียบนี้ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2538 เปนตนไป

(นายประมาณ  ชันซื่อ)
ประธานศาลฎีกา
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หนังสือสอบถามความประสงค                แบบ ป.น. 1

ที่ ยธ ...............................................           ศาลฎีกา
          ถนนราชดํ าเนินใน กทม. 10200

..........................25...............

เรือ่ง   การประนีประนอมยอมความในศาลฎีกา
เรียน  ................................................................
อางถึง   คดีหมายเลขแดงที่................../25............ของศาล...........................
ส่ิงที่สงมาดวย 1.  หนงัสอืแจงความประสงคในการประนีประนอมยอมความ

2. ซองใสหนังสือแจงความประสงคในการประนีประนอมยอมความ

ตามคดทีีอ่างถึงขางตน คูความไดยื่นฎีกาเพื่อใหศาลฎีกาพิจารณาพิพากษานั้น เนื่องจาก
คดีดังกลาวเปนคดีที่คู ความสามารถตกลงประนีประนอมยอมความกันได ซ่ึงหากไดมีการ
ประนีประนอมยอมความกันแลว จะทํ าใหขอพิพาทในคดียุติลงไดโดยเด็ดขาดทันที เปนการ
ประหยดัเวลาและคาใชจาย กอใหเกิดความรูสึกที่ดีตอกันสืบไป อันเปนประโยชนแกคูความทุกฝาย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาและโปรดแจงความประสงคของทานตามหนังสือแจง
ความประสงคที่แนบมาพรอมหนังสือนี้ไปยังศาลฎีกาโดยเร็วดวย

ขอแสดงความนับถือ

(                                  )
เลขานุการศาลฎีกา

งานประนีประนอม  โทร..............................
โทรสาร..................................

(โปรดพลิกดูหมายเหตุดานหลัง)
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(หนาหลัง)

หมายเหตุ

1. เมื่อศาลฎีกาไดรับแจงความประสงคจะประนีประนอมยอมความจากคูความแลว 
ศาลฎกีาจะมีหนังสือนัดวันเวลาเพื่อการประนีประนอมยอมความมายังคูความทุกฝาย

2. หากคูความตกลงประนีประนอมยอมความกันได คูความอาจไดรับคืนคาขึ้นศาล  
ช้ันฎีกาเปนกรณีพิเศษ

3. ขอเสนอ คํ าแถลง ตลอดจนขอเท็จจริงใด ๆ ที่คูความแถลงหรือเสนอตอศาลฎีกา   
ในระหวางการไกลเกล่ีย คูความไมมีสิทธินํ าไปอางอิงไมวาในคดีใดและไมผูกมัดคูความหรือศาล
ใหปฏิบัติตามหรือเห็นเปนเชนนั้น

4. ผูพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีประนีประนอมจะดํ าเนินการไกลเกลี่ยและพิพากษา
ตามสญัญาประนปีระนอมยอมความใหตามความสมคัรใจของคูความทกุฝาย หากคูความไปศาลฎกีา
ตามที่นัดหมายแลว แตไมอาจตกลงประนีประนอมยอมความกันไดในคดีใด คดีนั้นก็จะไดรับ    
การพจิารณาพิพากษาตอไปตามปกติ โดยผูพิพากษาศาลฎีกาอื่นที่มิใชผูดํ าเนินการไกลเกลี่ย ดังนั้น 
การที่คูความฝายใดไมยอมรับขอเสนอหรือขอตกลงใดในระหวางการประนีประนอมก็จะไมเกิด
ผลรายแกคดีของคูความฝายนั้น
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หนังสือแจงความประสงค  แบบ ป.น. 2

วนัที่............เดือน.................พุทธศักราช 25............

เรียน   เลขานุการศาลฎีกา
อางถึง   คดีหมายเลขแดงที่..................../25..................ของศาล.................................

ขาพเจา                    โจทก...................................  จํ าเลย..................................

           ผูรอง...........................           ผูคัดคาน.........................              ....................................

ขอเรียนวา  ขาพเจา
    ประสงคจะประนีประนอมยอมความ...........................

    ไมประสงคจะประนีประนอมยอมความ...........................

ขอไดโปรดดํ าเนินการตามความประสงคขางตนของขาพเจาดวย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.........................................
(.......................................)

อยูบานเลขที่.................หมูที่..............ถนน..............................แขวง/ตํ าบล.......................................
เขต/อํ าเภอ...........................................จังหวัด.................................รหัสไปรษณีย............................
โทรศัพท.............................................โทรสาร.................................
(โปรดกรอกขอความและทํ าเครื่องหมาย  ในชอง              ที่ตรงกับความประสงคของทาน กับ
ระบทุีอ่ยูหมายเลขโทรศัพทและโทรสาร (หากมี) แลวนํ าหนังสือนี้สอดในชองที่แนบมาโดยไมตอง
ปดตราไปรษณียากรและสงกลับไปยังศาลฎีกาภายในวันที่...........................................)
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ปกสํ านวนคดีประนีประนอม แบบ ป.น. 3

ลับ

คดีหมายเลขดํ าที่ ป.น......./25.......

โจทก
ระหวาง

จํ าเลย

เร่ือง
                                                                                                                                                           

การประนีประนอม

นดัประนีประนอม 1.  วันที่                                                                                                   
2.  วันที่                                                                                                   
3.  วันที่                                                                                                   

                                                                                                                                                           

ผลการประนีประนอม

   ตกลงกันได   โดย                                                            งดการไกลเกลี่ย

                     อ่ืน ๆ
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บนัทึกขอมูลเพื่อการไกลเกลี่ย แบบ ป.น. 4

ลับ

คดีหมายเลขดํ าที่    ป.น.   /25         

ขอพิพาทสํ าคัญในคดี
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

ขอมูลสํ าคัญในผลแหงคดี
                                                                                                                                        

                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                           

ขอมูลท่ีสมควรเสนอคูความในการไกลเกล่ีย
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แนวคดิในการบริหารงานศาลยุติธรรมของนายอรรถนิติ ดิษฐอํ านาจ ประธานศาลฎีกา
ป 2546

พฒันาระบบงานศาลยุติธรรม เพื่อการอํ านวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ

1. พฒันาการบรหิารและจดัการงานพจิารณาพพิากษาคดใีหเปนระบบและมปีระสิทธิภาพ
สูงสดุ ดวยการจํ าแนกประเภทคดีและกํ าหนดวิธีการจัดการใหเหมาะสม สรางระบบความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน กํ าหนดมาตรฐานงานและแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาพิพากษาคดีใหมีความชัดเจน
เพือ่ลดข้ันตอนทีไ่มจ ําเปนและมคีวามเปนเอกภาพ สนบัสนนุระบบการบรหิารงานคดเีพือ่ใหผูพพิากษา
สามารถควบคมุกระบวนพจิารณาพพิากษาคดไีดอยางมปีระสทิธิภาพ รวมทัง้ปรบับทบาทผูชวยผูพพิากษา
ในศาลสูงเกี่ยวกับการยกรางคํ าพิพากษาและคํ าส่ังคํ ารอง

2. พัฒนาระบบการบริหารและจัดการงานธุรการศาลใหมีมาตรฐานและรวดเร็วเพื่อ
สนับสนุนการพิจารณาคดีครบองคคณะและพิจารณาคดีตอเนื่อง รวมทั้งจัดใหมีระบบติดตาม
ประเมินผล

3. ปรบัปรงุกฎหมายวธีิพจิารณาความใหเอือ้อํ านวยตอการพจิารณาคดทีีม่ปีระสทิธภิาพ
เปนธรรม และรวดเร็ว พัฒนาระบบการอุทธรณฎีกาใหมีความเหมาะสม รวมทั้งพัฒนาระบบ     
ศาลช ํานัญพิเศษ และบุคลากรใหมีความชํ านาญพิเศษอยางแทจริง

4. สงเสริมมาตรการระงับขอพิพาทดวยวิธีการไกลเกลี่ยประนีประนอม และ
อนญุาโตตลุาการใหสามารถสนบัสนนุงานคดไีดอยางเปนรูปธรรม โดยใหประชาชนเขามามสีวนรวม

5. เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งของระบบองคคณะและอํ านาจอิสระของ        
ผูพิพากษาในการพิจารณาพิพากษาคดี โดยยังคงดํ ารงไวซ่ึงความเปนเอกภาพของศาลยุติธรรม      
ในอํ านาจอธิปไตย

6. เพิ่มศักยภาพขาราชการตุลาการ ทั้งในดานความรูและกรอบแนวคิดเชิงบูรณาการ 
โดยก ําหนดใหมหีลักสตูรมาตรฐานในการอบรมและพฒันาทกุต ําแหนง สนบัสนนุสงเสรมิใหเปนผูน ํา
ทางจรยิธรรม เปนแบบอยางของผูทีม่คีวามรูทางกฎหมายทีม่คีณุธรรม และธํ ารงไวซ่ึงความยตุธิรรม
โดยบริสุทธิ์ใจใหเปนที่ประจักษตอสาธารณชน

7. เสรมิสรางเครือขายในการประสานความรวมมือ ความเขาใจ การแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารระหวางศาลยุติธรรมกับฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ และองคกรอิสระ โดยการจัดตั้งศูนย
กลางการประสานงานทั้งในระดับบริหารและระดับปฏิบัติการ
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ยกระดับสมรรถนะของสวนสนับสนุนงานศาลยุติธรรม
1. สนับสนุนระบบบริหารและจัดการของสํ านักงานศาลยุติธรรมในฐานะสวนราชการ

อิสระใหมีความเปนมาตรฐานสากล
2. เสรมิสรางการท ํางานตามภารกจิอยางเปนระบบ สรางเครอืขายทัง้ภายในและภายนอก

ใหสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค เปาหมาย ตามแผนกลยุทธ ใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
เปนเครื่องชี้วัดความสํ าเร็จ

3. สรางระบบการบริหารทางการเงิน การบริหารสินทรัพย ระบบควบคุมภายในเพื่อ
ควบคมุการใชงบประมาณ จดัระบบบรหิารงานใหสอดคลองและสมดลุระหวางยทุธศาสตรดานแผน
ยทุธศาสตรดานงบประมาณ และยุทธศาสตรดานการติดตามประเมินผล

4. ใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร รวมทั้งการจัดการ     
งานคดีและงานบริการประชาชน เชื่อมโยงขอมูลและมีระบบขอมูลท่ีเปนมาตรฐานเพื่อสนับสนุน
การบริหารงานศาล

5. ใชงานวจิยัประกอบการพัฒนา จัดทํ าแผนแมบทงานวิจัยควบคุมทิศทางดวยระเบียบ
วาดวยการวจิยัของศาลยตุธิรรม และบรหิารโดยคณะกรรมการงานวจิยัจดัใหมกีารศกึษาวเิคราะห วจิยั
ประเมนิผลการบรหิารงานตามภารกจิ เพือ่ใชในการแกไขกฎหมาย ก ําหนดสดัสวนจ ํานวนผูพพิากษา
กบัปรมิาณคดีที่พิจารณาอยางเหมาะสม เพื่อใชกํ าหนดเปาหมายคดีเสร็จแตละป

6. สรางระบบบรูณาการและการแกไขปญหาแบบองครวม โดยใหมคีณะท ํางานผูเชีย่วชาญ
เฉพาะดานในการใหคํ าปรึกษา แนะนํ า

7. สนับสนุนใหมีศูนยวิชาการดานกฎหมายของนักกฎหมายไทย ที่มีหนังสือและ   
สารสนเทศทางกฎหมายทั้งในและนอกประเทศอยางครบถวน

ปกปองและพิทักษรักษาสิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชนของประชาชน

พัฒนาระบบการให บริการที่มีมาตรฐานและทั่วถึงครบทุกกลุ มเป าหมายตาม            
ความคาดหวังของประชาชน สรางระบบทางเลือกในการใหบริการแกประชาชน โดยคํ านึงถึง   
ความประหยัดเวลา คาใชจาย และความเปนธรรม ใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดง             
ความคิดเห็น สนับสนุนใหประชาชนเขาใจสิทธิหนาที่ของตนเอง คุมครองและพิทักษรักษาสิทธิ 
เสรีภาพและประโยชนของปจเจกชนตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกํ าหนด โดยคํ านึงถึงผล
ประโยชนของสาธารณชนประกอบดวย
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หลักการบริหารงานศาลยุติธรรม
“ตามแนวคิดในการบริหารงานศาลยุติธรรม”

โดย ฯพณฯ อรรถนิติ  ดิษฐอํ านาจ ประธานศาลฎีกา
                                            

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 บัญญัติถึงความเปนอิสระของ   
ศาลยตุธิรรมไว 2 ดาน คือดานการพิจารณาคดี รัฐธรรมนูญไดมีบทบัญญัติที่ประกันความเปนอิสระ
ในการพิจารณาพิพากษาคดีของผูพิพากษาในสวนที่เปนกระบวนการในการพิจารณาพิพากษาคดี 
และดานการบริหารจัดการ ตามมาตรา 375 ใหศาลมีหนวยธุรการที่มีความเปนอิสระทํ าหนาที่       
ในการบริหารงานบุคคล งบประมาณ  ตลอดจนการดํ าเนินการอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ               
เพื่อสนับสนุนและอํ านวยความสะดวกใหแกศาลยุติธรรม รวมทั้งเสริมสรางใหการพิจารณาคดี  
เปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว และมีประสทิธภิาพโดยก ําหนดภาระหนาทีข่องศาลยตุธิรรมเพิม่ขึน้ ไดแก

ประการแรก วางกรอบแนวทางในการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรม ไดแก การนั่ง
พจิารณาคดีครบองคคณะและตอเนื่อง

ประการท่ีสอง บทบาทของศาลยุติธรรมเพิ่มขึ้นในการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของ
ประชาชน ไดแก การออกหมายจับ หมายคน หมายขัง ที่รัฐธรรมนูญบัญญัติใหศาลยุติธรรม        
เปนผูตรวจสอบการกระท ําของฝายปกครองหรอืฝายบรหิาร เพือ่ประกนัสทิธเิสรภีาพของประชาชน

ประการที่สาม มอบใหศาลฎีกาพิจารณาคดีอาญาของผูดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง
นอกจากภารกิจตามรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรมยังมีภารกิจในการตรวจสอบตาม         

พระราชบญัญตัทิี่เกี่ยวกับการฟนฟูยาเสพติดวาบุคคลใดสมควรที่จะเขาสูกระบวนการฟนฟูอีกดวย
จะเหน็ไดวาจ ํานวนผูพพิากษากบัภาระหนาทีเ่พิม่ขึน้ จ ํานวนคดทีีเ่พิม่ขึน้ไมไดสัดสวนกนั

องคประกอบเหลานี้มีผลกระทบตอการดํ าเนินการของศาลยุติธรรมทั้งสิ้น จึงจํ าเปนตองมีแนวคิด
ในการบริหารงานของศาลยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพ ศาลยุติธรรมในฐานะเปนผูใชอํ านาจอธิปไตย
ดานตลุาการ จงึไดเสรมิสรางสมรรถนะการท ํางาน โดยเริม่จากการเพิม่ประสทิธิภาพของกระบวนการ
ยุติธรรม เพิ่มศักยภาพของบุคลากรในการใหบริการและอํ านวยความสะดวกแกประชาชนเพื่อให
ศาลยุติธรรมมีแนวทางในการบริหารงาน รวมทั้งการปรับปรุงระบบงานศาลยุติธรรมเปนไปดวย
ความตอเนือ่งอยางเปนรูปธรรมสอดคลองตามแนวคดิและเปาหมายการบรหิารงานศาลยตุธิรรม 3 ขอ
ไดแก
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1. พัฒนาระบบงานศาลยุติธรรมเพื่อการอํ  านวยความยุติธรรมแก ประชาชน           
อยางมีประสิทธิภาพ

2.  ยกระดับสมรรถนะของสวนสนับสนุนงานศาลยุติธรรม
3.  ปองกันและพิทักษรักษาสิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชนของประชาชน
แตอยางไรก็ตาม การเปนผูบริหารงานของศาลยุติธรรมแตกตางจากหนวยงานอื่น     

โดยปกตทิานผูพิพากษาเปนนักวิชาการทํ าหนาที่พิจารณาพิพากษาคดี แตเมื่อถึงวาระดํ ารงตํ าแหนง
บริหารกเ็ปลีย่นมาท ําหนาทีบ่รหิารงาน ซ่ึงอาจจะไมสันทดัในหนาทีข่องนกับรหิารเหมอืนขาราชการ
สวนอืน่ ๆ ที่ทํ าหนาที่มาโดยเฉพาะตั้งแตเบื้องตนและตอเนื่อง นอกเหนือจากองคกรศาลยุติธรรม
ยงัมอีงคกรอ่ืนอีก ไดแก องคกรศาลปกครอง และองคกรศาลรัฐธรรมนูญ ซ่ึงเปนศาลพิเศษควบคู
กนัไปดวย องคกรตาง ๆ เหลานีม้กีารเคลือ่นไหวและพฒันาบทบาทหนาทีข่องตนใหกาวไปขางหนา
ไมวาจะเปนเรือ่งของการคุมครองพทิกัษสิทธิเสรภีาพของประชาชนในระดบัตาง ๆ ดงันัน้หากองคกร
ศาลยตุธิรรมหยุดอยูกับที่ก็จะเปนดังพระราชดํ ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงดํ ารัสวา 
“การหยุดนิ่งกับที่คือการลาหลังนั่นเอง เพราะสิ่งตาง ๆ จะตองขับเคลื่อนไปในกระบวนการ”       
ในแนวคิดดังกลาว จึงจํ าเปนที่ศาลยุติธรรมจะตองปรับบทบาทการดํ าเนินงานในเชิงรุกใหมากขึ้น 
เพื่อใหสอดคลองกับภารกิจหนาที่ในฐานะที่เปนศาลยุติธรรม ดังนั้น จึงไดวางกรอบแนวทาง      
การปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมในภาพรวมสํ าหรับบทบาทของผูพิพากษาในฐานะผูบริหาร และ    
ผูพจิารณาพพิากษาคดีไวเปนแนวทางสํ าหรับการปฏิบัติ และถึงเวลาแลวที่จะตองปรับกระบวนการ
หรือกลยุทธตาง ๆ ในการดํ าเนินงานเพื่อมุงสูเปาหมายที่ตั้งไว ไดแก

มาตรฐานของการปฏิบัติงานของผูบริหารงานศาล

ประการแรก การบริหารงานจัดการคดี (Case Management) ปญหาคดีคางเกิดขึ้น        
ในทกุประเทศ แตละประเทศตางกห็าทางทีจ่ะลดจ ํานวนคดทีีค่ัง่คางลงใหมากทีสุ่ดดวยวธีิการตาง ๆ
เชน ในประเทศสงิคโปรกม็แีนวคดิในการทีจ่ะลดคดทีีค่ัง่คางลงเริม่จากการลดระยะเวลาในการพจิารณา
จากเดมิ 2-3 ป ใหเหลือเพยีงปเดยีว คดแีพงจะตองเขาสูระบบไกลเกล่ียทัง้หมด โดยมกีารสงเจาหนาที่
ธุรการ 30 คน ไปศึกษาวิธีการไกลเกลี่ยที่ Harvard Law School ซ่ึงเปนโครงการอบรมพิเศษ          
ที่ฝกความเชี่ยวชาญในกระบวนการไกลเกล่ีย แลวกลับมาตั้งศูนยไกลเกล่ียในประเทศคดีที่คั่งคาง
ในศาลสูงก็นํ าผูพิพากษาในศาลอุทธรณไปชวยศาลสูง ในศาลอุทธรณก็นํ าศาลชั้นตนมาชวย        
คดีที่นัดเร็วและเสร็จเร็วจะทํ าใหคดีไปคั่งคางอยูในศาลสูง ก็แกบัญญัติในเรื่องสิทธิอุทธรณฎีกา 

DPU



214

โดยจํ ากัดสิทธิอุทธรณใหเหลือ 2 ช้ัน โดยใหมีการอุทธรณจากศาลแขวง (Subordinate Court)       
ถึงศาลจงัหวดั (High Court) และศาลจงัหวดัถึงศาลอทุธรณ (Appeal Court) และน ําระบบการอนญุาต
ของศาลฎีกามาใชแทน

การบรหิารงานศาลผูบริหารงานศาลและผูพพิากษาทกุคนจะตองน ําหลักบรหิารและการจดัการ
งานคดมีาใชในการปฏบิตังิานประจ ํา ผูพพิากษาจะตองมบีทบาทในการควบคมุการพจิารณาพพิากษาคดี
อยางแทจริง การบรหิารงานคดเีปนจดุส ําคญัในการแกปญหาจะน ํามาซึง่ความส ําเรจ็ เชน การพจิารณาคดี
แบบตอเนื่อง การบริหารและจัดการคดีในแนวใหมจึงขึ้นอยูกับผูบริหารงานศาลและผูพิพากษา   
เจาของส ํานวนโดยแท ในเรื่องของการบริหารจัดการทั้ง 2 อยางนี้ สหรัฐอเมริกาไดวิจัยกันมาเมื่อ 
20 ปทีแ่ลว ไดมกีารน ําระบบ IAS มาใชในระบบอเมรกิา ผูบริหารงานศาลและผูพพิากษาทีรั่บผิดชอบ
สํ านวนทกุคนจะตองรบัผดิชอบส ํานวนของตนใหเสรจ็ส้ิน ถือวาเปนความรบัผิดชอบ ในการบรหิาร
และการจดัการคดีที่ตองคํ านึงถึงใหมากและนํ ามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด คือระบบขอมูล ระบบ
ขอมูลตองถูกตองครบถวน ครอบคลุม ทันสมัย และนาเชื่อถือ สํ าหรับใชในการวางแผนการบริหาร
และจัดการงานคดีของของศาล ระบบขอมูล ไดแก สถิติคดี ขอมูลเกี่ยวกับคูความทั้งสองฝาย 
ประเภทคดี สถิติคดีไมมีขอยุงยากและคดีมีขอยุงยาก เปนตน แลวดํ าเนินการจํ าแนกประเภทคดี  
เพือ่วางระบบการบรหิารและการจดัการงานคดใีหรวดเรว็และเปนมาตรฐานเดยีวกนั ดวยการแบงแยกคดี
ออกเปนประเภท และวางระบบการจดัการคดแีตละประเภทใหชัดเจน เพือ่ใหสามารถก ําหนดระยะเวลา
การด ําเนนิการแลวเสร็จดวยความรวดเร็วและยังดํ ารงไวซ่ึงมาตรฐานของความยุติธรรม ดังนี้

การพิจารณาจํ าแนกประเภทคดี เปน 2 ประเภท คือ
1. คดจีดัการพเิศษ ไดแก คดีที่ไมมีขอยุงยากและสามารถพิจารณาเสร็จไดภายใน 1 วัน 

เชน คดแีพงไมมีขอพิพาท คดีมโนสาเร คดีไมมีขอยุงยาก คดีแพงที่จํ าเลยขาดนัด คดีอาญาที่จํ าเลย
รับสารภาพ โดยกํ าหนดใหมีระบบการบริหารคดีจัดการพิเศษแยกตางหากจากระบบคดีสามัญ    
เพือ่ใหการปฏบิตังิานเปนไปอยางรวดเรว็และคลองตวั โดยมกีลุมขาราชการฝายตลุาการศาลยตุธิรรม
ท ํางานรวมกันเปนทีมอยางตอเนื่องกัน

2. คดีสามัญ ไดแก คดีอ่ืนนอกเหนือจากคดีจัดการพิเศษ เปนคดีที่ตองใชระยะเวลา    
ในการพจิารณาหลายวัน เชน คดีแพงที่จํ าเลยตอสูคดี คดีอาญาที่จํ าเลยใหการปฏิเสธ และเปนคดีที่มี
ประเดน็ซับซอน ซ่ึงจากรายงานการทดลองนํ าระบบการนั่งพิจารณาคดีตอเนื่องไปใชในศาลนํ ารอง
ปรากฏวาคดปีระเภทนีจ้ะมจี ํานวนเพยีงรอยละ 20-30 ของคดทีัง้หมดกใ็หน ําเขาสูระบบการนัง่พจิารณาคดี
ตอเนื่องที่มีระบบการบริหารจัดการอีกรูปแบบหนึ่ง
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การวางระบบงานคดีใหสามารถรองรับการนั่งพิจารณาคดีตอเนื่อง
เมือ่ไดมกีารจ ําแนกประเภทคดใีหเหมาะสมกบัสภาพของขอพพิาททีเ่กดิขึน้ในแตละพืน้ที่

ตองพยายามลดขัน้ตอนงานทีไ่มมคีวามจ ําเปน แตยงัคงธ ํารงไวซ่ึงความยตุธิรรม ทัง้นีข้อใหยดึหลักการ
วาใหบริหารจัดการคดีใหมีประสิทธิภาพ การพิจารณาพิพากษาคดีใหรวดเร็ว จัดใหมีผูพิพากษาและ
เจาหนาที่ธุรการเหมาะสมกับปริมาณของงาน งานประจํ าที่ทํ าอยูแลวก็ขอใหดํ าเนินการใหเปนไป
โดยอัตโนมตัิ สรางมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูพิพากษาใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน ลดขั้นตอน
การพจิารณาคดีใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหการพิจารณาคดีเปนไปโดยรวดเร็วและเปนธรรม

ประการที่สอง บทบาทของหัวหนาศาลและผูพิพากษาในการควบคุมในการพิจารณาคดี
เปนสิ่งสํ าคัญที่สุดในการควบคุมการพิจารณาคดีอยางจริงจังใหสํ าเร็จลุลวงไปได บทบาทของ        
ผูพิพากษาหัวหนาศาลจะตองเปนไปในเชิงรุกในการบริหารจัดการคดีและทํ าใหเกิดความรวมมือ 
ความเขาใจตรงกันในการทํ างานของผูใตบังคับบัญชี มีทิศทางเดียวกัน เชน ระบบความรับผิดชอบ
ในแตละคดี

การบริหารจัดการงานในแตละศาล ไมวาศาลสูงหรือศาลชั้นตน ผูบริหารศาลจํ าเปนตอง
มบีทบาทมากขึ้น โดยเลือกใชกลยุทธตาง ๆ ซ่ึงอาจไดมาจากการสัมมนาหรือประชุมปรึกษาหารือ
ดวยกระบวนการหรือวิธีการจัดระบบการบริหารในรูปแบบตาง ๆ เชน การจัดกลุมผูพิพากษาที่มี
ความเชีย่วชาญในคดบีางประเภทของแตละศาล ศาลแหงหนึง่อาจจะมกีลุมคดบีางประเภททีเ่ขาสูศาล
เปนจ ํานวนมากในบางชวง บางเวลา จึงจํ าเปนตองจัดตั้งกลุมผูพิพากษาเพื่อจัดการกับคดีประเภทนี้
ใหเสรจ็ส้ินไปไดอยางเปนรูปธรรมและในแนวทางเดยีวกนัใหเกดิเอกภาพ โดยถือมตเิสยีงสวนใหญ
เปนตัวกํ าหนดแนวทาง หรือตั้งกองยกรางขึ้นมาจัดการกับคดีที่มีประเด็นไมสํ าคัญหรือในศาลสูง   
กอ็าจแยกคดปีระเภทพเิศษออกจากคดปีกต ิ ซ่ึงขณะนีศ้าลฎกีากพ็ยายามน ําแนวคดิเรือ่งความเชีย่วชาญ
เฉพาะดานมาใช การจายสํ านวนและการตรวจรางจะไดตรงกับผูมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน       
การตัดสินคดีก็จะถูกตองรวดเร็วขึ้น

ประการท่ีสาม กระบวนการเสริมท่ีจะแกไขปญหาการนัดความยาวและลดจํ านวนคดี      
ท่ีจะเขาสู การพิจารณา เปนกระบวนการสํ าคัญที่ตองทํ างานสอดคลองประสานกัน ขณะนี้           
ศาลยตุิธรรมไดดํ าเนินการในเชิงรุก ไดแก

วิธีอนุญาโตตุลาการหรือวิธีการไกลเกล่ียขอพิพาท การนํ ากระบวนการระงับขอพิพาท
ทางอืน่มาใช กระบวนการไกลเกลีย่ ถือเปนหวัใจส ําคญัของการลดจ ํานวนคดใีนทกุประเภท คดทีีจ่ ําแนก
ประเภทแลว ไดแก คดมีโนสาเร คดทีีไ่มมขีอยุงยาก คดขีาดนดั ใหตดัออกจากกระบวนการพจิารณาคดี
ตอเนือ่ง คดีที่เหลือก็ใหจัดเขาสูกระบวนการไกลเกลี่ยใหมากที่สุด

DPU



216

การชี้สองสถานในคดีท่ีมีการตอสูคดี การชี้สองสถานหากนํ ามาใชใหเกิดประโยชน
อยางเต็มที่จะสามารถลดประเด็นการสืบพยานไดอยางมาก ชวยยนระยะเวลาการดํ าเนินคดีในศาล
ในตางประเทศใชระบบ IAS (Individual Assignment System) ผูพพิากษาจะตองรับผิดชอบคดทีีไ่ดรับ
ควบคมุงานในระบบใหมากขึน้ มรีะบบชีส้องสถาน (Pre Trial Conference) 2-3 คร้ัง ท ําใหลดประเดน็
และลดจ ํานวนพยานที่จะนํ ามาสืบในวันนัดลง

ระบบกอนวันนัด การตดิตามคูความใหสามารถสืบพยานตามวันนัดโดยไมเล่ือน มีศูนย
ติดตามผลการดํ าเนินการดังกลาวซึ่งหลายศาลสามารถดํ าเนินการไดเปนผลสํ าเร็จ จะมีเจาหนาที่
โทรศพัทตามเตือนคูความและพยานเปนระยะ ๆ อันเปนหลักของการใชจิตวิทยาประกอบ

ศูนยขอมูลเพื่อใหคํ าปรึกษา สํ านักวิชาการศาลยุติธรรมจะตองจัดตั้งหนวยรองรับ        
ในกรณศีาลทั่วประเทศมีขอหารือในการปฏิบัติ รวมทั้งปญหาขอกฎหมาย เชน กรณีที่มีกฎหมาย
เพิ่งออกมายังคับใชหรือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายใหม ศูนยขอมูลดังกลาวจะสามารถ                
ใหคํ าปรึกษาและแกไขปญหาไดทันทวงที นอกจากนี้สํ านักวิชาการศาลยุติธรรมจํ าเปนตองจัดทํ า
แนวทางทีเ่ปนมาตรฐานกลาง ลักษณะเหมือนคูมือ เพื่อใหศาลตาง ๆ มีแนวปฏิบัติไปในทิศทาง
เดียวกัน

การปรับปรุงวิธีพิจารณาความ ประเทศไทยนอกจากกระบวนการไกลเกล่ียแลวยังมี
กระบวนการอื่นที่จะตองพิจารณานํ ามาใชปฏิบัติ เชน

- จดัท ําค ําพยานเปนลายลักษณอักษร คดแีพงอาจใหจดัท ําค ําพยานเปนลายลักษณอักษร
แลวใหมาถามคานและถามติงเพียงอยางเดียว ในศาลแพงมีการดํ าเนินการในวิธีการดังกลาวแตไมมี
กฎหมายวิธีพิจารณาความรองรับ อาศัยความยินยอมของคูกรณี

- เทคโนโลยี ปรับปรุงประสิทธิภาพในกระบวนการทํ างานดวยการนํ าเทคโนโลยี
สมยัใหมมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนสูงสุด สรางความพึงพอใจและเปนที่ยอมรับของประชาชน 
ทกุกระบวนการของศาลตัง้แตในชัน้ธรุการ กระบวนการพจิารณาและน ําเสนอพยานหลกัฐานของศาล
ตองมปีระสิทธิภาพ เชน การบันทึกคํ าพยานดวยเทปหรือซีดีรอม แลวสงเทปหรือซีดีใหศาลอุทธรณ
พจิารณา เปนการลดขั้นตอนพิจารณา ลดภารกิจและงานของผูพิพากษา

การแกปญหาความไมไดสัดสวนของคนกับงาน สํ านักงานศาลยุติธรรมกํ าลังดํ าเนินการ
เพื่อใหไดผูพิพากษามากขึ้น รวมทั้งการลดระยะเวลาของการเปนผูพิพากษาประจํ าศาลมาเปน         
ผูพพิากษาตัวจริงไดภายในเวลาสั้นกวา 3 ป
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นอกเหนือจากมาตรการการปฏิบัติงานของผูบริหารงานศาลดังกลาวขางตนแลวยังมี
สวนส ําคญัอกี 3 เรือ่ง ไดแก การนัง่พจิารณาคดตีอเนือ่งและครบองคคณะ ความเปนอสิระของผูพพิากษา
และกระบวนการสนับสนุนการบริหารงานศาลยุติธรรมอื่น ๆ ดังนี้

การนั่งพิจารณาคดีตอเนื่อง
ในระดบัศาลชัน้ตนขณะนีถื้อเปนปญหาคอนขางรนุแรงทีต่องท ําความเขาใจและหารอืกนั

มปีญหาจากภายนอกทีไ่ดรับการรองเรยีนจากสภาทนายความ คณะกรรมาธกิารยตุธิรรมของวฒุสิภา
ซ่ึงไดปรารภในเรือ่งของการนดัความทีย่าวนานเกนิไป และรองเรียนถึงขอขดัของของการพจิารณาคดี
ตอเนื่อง อยางไรก็ดี เนื่องจากระบบการนัดนั่งพิจารณาคดีตอเนื่องเปนนโยบายของศาลยุติธรรม   
ตั้งแตสมัยประธานศาลฎีกาทานกอน และมีการออกระเบียบชัดเจนสอดคลองกับบทบัญญัติ         
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย จึงตองทํ าความเขาใจและมองใหเห็นภาพ รวมทั้งระบบ         
อันประกอบดวยสวนยอยหลายสวน ตัง้แตการบรหิารจดัการคด ีบทบาทของผูพพิากษาทีพ่จิารณาคดี
แตละศาล ตองเอากระบวนการจัดการมาประยุกตใชดวยกัน

ความเปนเอกภาพของผูพิพากษาและอํ านาจอิสระ
ความเปนเอกภาพเกี่ยวเนื่องกับความเปนอิสระของผูพิพากษา ตามรัฐธรรมนูญแหง

ประเทศไทย ผูพิพากษามีหลักประกันความเปนอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดีคอนขางชัดเจน 
และส่ิงที่รัฐธรรมนูญเนนอีกประการหนึ่งที่ควบคู กันไปกับอํ านาจอิสระ คือระบบองคคณะ          
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยเนนความสํ าคัญของระบบองคคณะโดยมาตรา 236 บัญญัติให
การนั่งพิจารณาของศาลตองมีผูพิพากษาครบองคคณะ ผูพิพากษาซึ่งมิไดนั่งพิจารณาคดีใดจะทํ า    
ค ําพพิากษาหรอืคํ าวินิจฉัยคดีนั้นมิได เวนแตมีเหตุสุดวิสัย และมีเหตุจํ าเปนอื้นอันมิอาจกาวลวงได
ตามที่กฎหมายบัญญัติ บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญดังกลาวมีผลใชแลวนับตั้งแตวันที่ 11 ตุลาคม 
พ.ศ. 2545 ดังนั้น ผูพิพากษาจึงตองปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการปฏิบัติงานใหม โดยใหคํ านึงถึงวา
การพจิารณาพิพากษาคดีเปนองคคณะ เปรียบเสมือนการทํ างานเปนทีม หมายถึงการทํ างานรวมกัน
ของกลุมคนตั้งแต 2 คนขึ้นไป ที่มีปฏิสัมพันธกันในทุกขั้นตอนของการทํ างาน ชวยกันทํ างาน     
เพื่อบรรลุเปาหมายเดียวกันอยางมีประสิทธิภาพ โดยเริ่มจากการมีเปาหมายรวมกัน มีสวนรวม      
ในการดํ าเนินงาน มีการติดตอส่ือสารประสานงานกัน มีการตัดสินใจและรับผิดชอบรวมกัน        
เห็นไดวารัฐธรรมนูญใหความสํ าคัญกับระบบองคคณะชัดเจน ถาไมนั่งพิจารณาแลวตัดสินไมได 
อีกจดุหนึง่ทีค่วบคูกันไปกับระบบองคคระ คือ ระบบการจายสํ านวน ใหความสํ าคัญกับผูพิพากษา
ผูใชอํ านาจตุลาการและระบบองคคณะ เพราะการจายสํ านวนผูบริหารศาลทุกระดับเลือกจายไมได 
คอืการจายสํ านวนจะคาดหมายลวงหนาระบุเฉพาะเจาะจงไมได อาจจัดกลุมบุคคลที่มีความสามารถ
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พิเศษหรือชํ านาญเฉพาะดานได และความสํ าคัญอีกประการหนึ่งในระบบองคคณะ คือการโอน
สํ านวน ตองไดรับความเห็นชอบจากรองหัวหนาสวนราชการศาลยุติธรรม

จากหลกัการตามรฐัธรรมนญู ทัง้ในเรือ่งอ ํานาจอสิระและระบบองคคณะ ท ําใหเกดิปญหา
ความแตกตางกนัในเรือ่งค ําสัง่ ค ําพพิากษาและแนวการปฏบิตังิานของผูพพิากษา ขณะนีเ้กดิปญหาขึน้
หลาย ๆ ศาลวาแนวปฏิบัติในแตละภาคไมเหมือนกัน จึงมีความจํ าเปนตองมีกลไกดํ าเนินการ       
ใหมีแนวปฏิบัติในลักษณะใกลเคียงกัน เพราะมิฉะนั้นประชาชนจะสับสนวาศาลใชอํ านาจอิสระ  
ในเรือ่งของแนวปฏบิตัทิีแ่ตกตางกนั เชน สามารถยืน่ค ํารองแบบนีไ้ดทีศ่าลแหงหนึง่ แตอีกศาลยืน่ไมได
เปนตน ดงันัน้หากยดึแนวทางคลายกบัการประชาใหญศาลฎกีาหรอืศาลอทุธรณ กลาวคอื มกีารประชมุ
ปรึกษาหารอืกันในละศาลก็จะทํ าใหศาลมีแนวปฏิบัติเดียวกัน ความสับสนของประชาชนก็จะลดลง 
ในเรื่องของการปฏิบัติงานหรือในปญหาขอกฎหมายบางเรื่องควรจะยุติในศาล เพราะคํ าพิพากษา   
ทีอ่านออกไปในนามของศาลมิใชออกในนามของแตละบุคคล เพื่อใหความเปนธรรมแกประชาชน
ในลกัษณะทีค่ลายคลึงกัน ซ่ึงจํ าเปนจะตองหาจุดสมดุลระหวางความเปนเอภาพและอํ านาจอิสระ

กระบวนการสนับสนุนการบริหารงานศาลยุติธรรม
การติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก เปนอีกประการหนึ่งที่คอนขางสํ าคัญ    

ไดแก การประสานงานกับฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติ หรือองคกรอิสระอื่น ๆ ศาลยุติธรรมจํ าเปน
จะตองสรางจุดเชื่อมโยง ทั้งระดับผูบริหาร ผูปฏิบัติการหรือเจาหนาที่บนพื้นฐานของ Equal 
Footing คือยืนอยูบนระนาบเดียวกันบนพื้นฐานของการพูดจาในฐานะผูใชอํ านาจที่มีสถานะ       
เทาเทยีมกัน ตองสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของหนวยงานตาง ๆ ใหได ศาลยุติธรรมเปนผูใช
กฎหมาย ถาไมทราบความคืบหนาของการเปลี่ยนแปลงหรือการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายในลักษณะ
ตาง ๆ กจ็ะเปนปญหาได ตัวอยางที่เกิดขึ้นเมื่อไมนานนี้ เชน กฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติด เปนตน 
กฎหมายนั้นเมื่อประกาศราชกิจจานุเบกษาแลวก็มีผลบังคับใชเปนกฎหมายในทันที เวนแตจะมี    
บทเฉพาะกาล จึงถือเปนขอขัดของของการเชื่อมโยงประสานงานระหวางฝายตุลาการกับ             
ฝายนิติบัญญัติหรือแมแตฝายบริหาร ดังนั้นตองมีการรวมมือในการประสานงานระหวางกัน         
ในระดับหนึ่ง ขณะนี้พยายามจะสรางกระบวนการประสานงานกับองคกรและหนวยงาน              
ในกระบวนการยุติธรรมที่เกี่ยวของใหเขมแข็งขึ้น โดยจะมีทานรองประธานศาลฎีกาเปนประธาน 
ตัง้ผูแทนองคกรและหนวยงานฝายละ 3 ทาน เปนผูประสานงาน สวนภูมิภาคกํ าลังคิดหารูปแบบ
การประสานงานดวย อีกสวนหนึ่งไดแกการประสานงานระหวางองคกรของศาลยุติธรรมและ   
องคกรของศาลปกครอง ซ่ึงมอบใหทานเลขาธิการสํ านักงานศาลยุติธรรมดํ าเนินการ รวมทั้งการหา
กลไกประสานงานระหวางองคกรของศาลยุติธรรมกับฝายนิติบัญญัติและฝายบริหารดวย
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การใหบริการประชาชน ศาลยุติธรรมเปนที่ซ่ึงประชาชนถือเปนที่พึ่งสุดทาย ประชาชน   
ผูมีอรรถคดีทั้งหลายจะฝากความหวังไวกับผูพิพากษาดวยความบริสุทธิ์ใจ การใหบริการที่ดีแก
ประชาชนผูมาติดตอศาล ไมวาเปนการติดตอในทางธุรการหรือในระหวางการพิจารณาคดีก็เปน
เรื่องหนึ่งที่ประชาชนตองการไดรับจากศาล การใหบริการที่ดีตองกระทํ าดวยความโปรงใส       
เสมอภาค รวดเร็ว มีมาตรฐานและทั่วถึงทุกกลุมเปาหมายตามความคาดหวังของประชาชน             
ส่ิงเหลานี้สะทอนใหเห็นไดจากบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยที่มุงสงเสริม คุม
ครอง สิทธิ เสรีภาพและความเทาเทียมกันของประชาชน ศาลยุติธรรมตองสรางระบบทางเลือกให
แกประชาชน โดยคํ านึงถึงความประหยัดเวลา คาใชจาย และความเปนธรรม โดยใหประชาชน       
มสีวนรวมในการแสดงความคิดเห็น รักษาประโยชนของประชาชน เชน การประชาสัมพันธสิทธิ
หนาทีใ่หประชาชนไดเขาใจ เพื่อพิทักษรักษาสิทธิของตน ควรใหบริการขอมูลตาง ๆ ใหประชาชน
ไดรับทราบและสามารถสอบถามไดมากขึ้น รวมทั้งการใหบริการแกประชาชนผูยากไรและ        
ดอยโอกาส ความเห็นอกเห็นใจ

สวัสดิการขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม เปนอีกสิ่งหนึ่งที่ตองจัดสรรให เชน    
หองท ํางานที่มีความสะดวกสบายมากขึ้น ไมแออัด มีคอมพิวเตอรที่มีความทันสมัย สามารถสืบคน
ขอมูลไดจากระบบอินเตอรเน็ตทั้งของศาลยุติธรรมเองและขอมูลภายนอก สามารถคนฎีกา   
ระเบยีบฯ ตาง ๆ เพื่อประกอบการทํ างานไดอยางถูกตอง แมนยํ า ซ่ึงจะเปนประโยชนตอผูบริหาร
งานศาลทีจ่ะตองใชการตดัสนิใจ และทานผูพพิากษาทีจ่ะน ําขอมลูตาง ๆ ไปประกอบการพจิารณาคดี
ไดสะดวกยิ่งขึ้น

การสรางผู เชี่ยวชาญเฉพาะดานของบุคลากร ทานผูพิพากษาที่เขามาเปนผูบริหาร        
ซ่ึงไมไดเปนผูบริหารอาชีพอยางเชนผูบริหารของหนวยงานภายนอก แตเปนการสับเปลี่ยนกันจาก
การทํ างานดานวิชาการมาเปนบริการ อาจจะไมเชี่ยวชาญในเรื่องของระเบียบปฏิบัติตาง ๆ       
เพราะฉะนั้นจะตองมีกลไกสนับสนุนขอมูลในการบริหาร สํ าหรับปญหาพื้นฐานเปนศูนย         
ตอบค ําถามใหแกผูพิพากษาที่ทํ าหนาที่เปนผูบริหารได ในตางประเทศ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ผูบริหารงานศาลสามารถติดตอสอบถามถึงแนวปฏิบัติของหลักเกณฑ ระเบียบตาง ๆ ซ่ึงจะชวยให
ทานผูพิพากษาในฐานะที่เปนผูบริหารลดปญหา ภาระ และความสั่งในปญหาทางการบริหารงาน   
ลงไปไดระดับหนึ่ง เพราะแมจะมีผูอํ านวยการศาลฯ ดูแลอยู แตเปนความมั่นใจในฐานะที่เปน        
ผูบริหารสูงสุดที่จะตองช้ีขาดในบางเรื่อง ไมวาจะเปนเรื่องของการกอสรางการทํ าสัญญาตาง ๆ   
เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นก็จะมีผูมีความรู ความเชี่ยวชาญใหขอมูลไดทันทีจึงเกิดแนวความคิดขึ้นวา     
ควรจะมกีลุมงานวชิาการทีจ่ะใหความเหน็หรือขอแนะน ําในเรือ่งตาง ๆ ทัง้ในทางวชิาการ งบประมาณ
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หรือธุรการ รวมทั้งจัดทํ ามาตรฐานกลางใหชัดเจน ไมวาจะเปนระบบตุลาการ ระบบธุรการ        
ตามลกัษณะของศาลระดบัเลก็ ระดบักลาง หรือระดบัใหญ ถามมีาตรฐานกลางในแตละระบบทีชั่ดเจน
จะทํ าใหงานตาง ๆ เดินไปโดยมีประสิทธิภาพ ผมมีขอสังเกตวามติและแนวปฏิบัติที่เคยปฏิบัติ     
ขอมลูตาง ๆ ควรจะเก็บไว สามารถเรียกคนหาไดทันที เพราะในการตัดสินใจของผูบริหารจะตอง  
รูกอนวาแนวทางปฏิบัติและการแกไขปญหาแตเดิมเปนอยางไร มีแนวคิดอยางไร หากตองการ     
จะคิดใหมหรือทํ าใหมก็เปนเรื่องที่มีขอมูลเบื้องตนเปนพื้นฐานแลว มิฉะนั้นจะทํ าใหการตัดสินใจ
ของผูบริหารเกิดความผิดพลาดสูง

เปาหมายการบริหารงานของประธานศาลฎีกาใน ป 2547
สืบเนื่องจากแนวคิดในการบริหารงานศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกาที่ไดกํ าหนดไว 

เมื่อคราวรับตํ าแหนงเดือนตุลาคม 2545 เพื่อใหการดํ าเนินงานของศาลยุติธรรมเปนไปดวย        
ความตอเนื่องและเปนรูปธรรม เห็นควรกํ าหนดเปาหมายการบริหารงานของศาลยุติธรรม             
ใหปงบประมาณ พ.ศ. 2547 ใหมีความชัดเจนสอดคลองกับแนวคิดในการบริหารงานศาลยุติธรรม  
ทีไ่ดวางไว ดังนี้

พฒันาระบบงานศาลยุติธรรม เพื่ออํ านวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางมีประสิทธิภาพ
1. เสริมสรางจิตสํ านึกรวมในการทํ างานของขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมใหมี

ความรบัผิดชอบเสียสละ และเปนเอกภาพ โดยมีเปาหมายเพื่อประโยชนสูงสุดของประชาชน
2. พัฒนาเสริมสรางความเข าใจอันดีและการมีสวนรวมตอระบบการพิจารณา        

ครบองคคณะและตอเนือ่งเพือ่เปนเครือ่งมอืในการอ ํานวยความยตุธิรรมอยางมปีระสทิธภิาพ รวดเรว็
และเปนธรรม

3. สงเสรมิพฒันาระบบและกระบวนการไกลเกลีย่และอนญุาโตตลุาการใหมปีระสิทธภิาพ
และศาลนํ าไปใชเปนมาตรการระงับขอพิพาทที่สํ าคัญในการสนับสนุนการพิจารณาคดีตอเนื่อง 
และลดปริมาณคดีไดอยางเปนรูปธรรม รวมถึงการศึกษาความเปนไปไดของการนํ ากระบวนการ
ระงับขอพิพาทดวยวิธีอ่ืนมาบังคับใช

4. ตดิตามประเมินผลและปรับปรุงมาตรฐานการปฏิบัติงานของศาล การบริหารจัดการ
งานคดแีละธุรการใหมปีระสิทธิภาพ และใหสอดคลองกบัอ ํานาจหนาทีต่ามทีบ่ญัญตัไิวในรฐัธรรมนญู
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5. พัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งของระบบองคคณะ รักษาไวซ่ึงความเปนอิสระ
ของผูพพิากษาในการปฏบิตัหินาทีใ่หเปนไปตามรฐัธรรมนญูดวยความเปนธรรม และจดัวางบทบาท
ของผูพพิากษาอาวโุสใหเหมาะสมเพือ่ประโยชนสูงสุดแกราชการศาลยตุธิรรม โดยค ํานงึถึงประสบการณ
ความเชี่ยวชาญ และวัยวุฒิเปนสํ าคัญ

6. พัฒนาใหศาลฎีกาเปนศูนยรวมองคความรู โดยมีบทบาทชัดเจนทางดานวิชาการ 
เปนผูนํ าทางดานความคิดและในการขับเคลื่อนการทํ างานของศาลยุติธรรม

7. พัฒนาและสงเสริมประโยชนตาง ๆ แกขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม          
เพื่อเสริมสรางขวัญและกํ าลังใจในการปฏิบัติงานอันจะเปนแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ดวย    
ความเสียสละ ซ่ือสัตยสุจริต

ยกระดับสมรรถนะสวนสนับสนุนงานศาลยุติธรรม
1. สงเสริมพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหเขามาสนับสนุนการพิจารคดีของศาล

ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะระบบบันทึกคํ าพยาน การสืบพยานทางจอภาพ รวมทั้ง            
การเผยแพรขอมูลประชาสัมพันธขั้นตอนความคืบหนาของการพิจารณาของศาล

2. พฒันาและจดัวางระบบศนูยขอมูลสารสนเทศใหเปนศูนยกลางขอมูลในการเผยแพร
แลกเปลีย่นใหค ําแนะน ําและตอบซกัถามปญหาขอขดัของใหแกศาลและผูปฏิบตังิานในเรือ่งทีเ่กีย่วกบั
กฎหมาย กฎระเบียบการเงินงบประมาณ และงานธุรการอื่น โดยมีคณะผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานดูแล
รับผิดชอบหรือสามารถเชื่อมโยงสงตอไปยังหนวยงานผูรับผิดชอบไดโดยตรง

3. พัฒนาฐานขอมูลกลางและสรางเครือขายเชื่อมโยงดวยระบบเทคโนโลยีเพื่อ
ประโยชนในการแลกเปลีย่นขอมลูระหวางศาลตาง ๆ เพือ่รองรบับทบาทหนาทีข่องศาลตามรฐัธรรมนญู
อันเปนการคุมครองสทิธิใหแกประชาชนใหเพิม่ขึน้อยางมปีระสิทธิภาพ อาท ิ ขอมลูการออกหมายจบั
หมายคนหรือขอมูลเกี่ยวกับนายประกันและหลักประกัน

4. สงเสรมิพฒันาความรวมมอืทางการศาลและการแลกเปลีย่นทางวชิาการกบัตางประเทศ
รวมทั้งพัฒนาความรวมมือกับองคกร มูลนิธิตางประเทศเพื่อเสริมสรางความสัมพันธอันดีและ   
เปนแหลงทุนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในศาลยุติธรรม
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ปกปองและพิทักษรักษาสิทธิ เสรีภาพ และผลประโยชนของประชาชน
1. สงเสริมใหบุคลากรความยุติธรรมมีจิตสํ านึกในการใหบริการแกประชาชน รวมทั้ง

จดัใหมรีะบบขอมูลที่ประชาชนสามารถจะเขาถึงไดโดยงายสะดวก รวดเร็ว
2. สรางความเสมอภาคในบุคคลใหแกประชาชนผูมีอรรถคดี ผูตองหาหรือจํ าเลย         

ผูยากไรซ่ึงจะทํ าใหกระบวนการคนหาความจริงในระบบกลาวหามีประสิทธิภาพ เปนหลักประกัน
ใหบุคคลไดรับสิทธิอันชอบธรรม และไดรับการคุมครองอยางเทาเทียมกัน

3. ประชาสมัพันธเชิงรุกเพื่อใหประชาชนกลุมเปาหมายมีความรู ความเขาใจในวิธีการ
และขั้นตอนการดํ าเนินคดีของศาลยุติธรรมเพื่อเปนการสรางภูมิตานทานปองกันตนเองใหแก
ประชาชน

4. ให ทุกศาลเป ดโอกาสให ประชาชนมีส วนร วมในการเสนอความคิดเห็น                
เพื่อปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนไดอยางเหมาะสมตอเนื่อง และตรงกับ     
ความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่
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เปาหมายการบริหารงานศาลยุติธรรม
ป 2548

“ปแหงการพัฒนามาตรฐานระบบงานและศักยภาพบุคลากรศาลยุติธรรม”

เปาหมายการบริหารงานศาลยุติธรรมของประธานศาลฎีกา ป 2548
เพือ่ใหการบริหารและการพัฒนาศาลยุติธรรมสํ าหรับปงบประมาณ 2548 มีความชัดเจน

และเปนไปในทศิทางเดียวกัน ฯพณฯ ศุภชัย  ภูงาม ประธานศาลฎีกา เห็นควรกํ าหนดใหปนี้เปน   
“ปแหงการพัฒนามาตรฐานระบบงานและศักยภาพบุคลากรศาลยุติธรรม” โดยไดวางเปาหมาย      
ในการบริหารงานศาลยุติธรรมไว ดังนี้

ดานการพัฒนาการอํ านวยความยุติธรรมท่ีเท่ียงธรรมและรวดเร็ว
1. สานตอการพฒันาระบบการบรหิารจดัการงานพจิารณาพพิากษาคด ี ใหมปีระสิทธิภาพ

ยิง่ขึน้ โดยเฉพาะการตดิตามและแกไขปญหาทีเ่กดิจากการปฏบิตังิานในศาลทีจ่ดัวางระบบศนูยนดัความ
และระบบกอนวันนัด อาทิ การนํ าโปรแกรมคอมพิวเตอรมาสนับสนุนการวางระบบเชื่อมโยง     
การนดัความระหวางผูพพิากษาทีน่ัง่พจิารณาคดกีบัศนูยนดัความ การยนระยะเวลารอการพจิารณาคดี
การเรงรัดคดีที่จํ าเลยตองขัง และการจัดอัตรากํ าลังขาราชการตุลาการใหสอดคลองกับปริมาณคดี

2. พฒันาระบบการนัง่พจิารณาคดคีรบองคคณะและตอเนือ่ง ใหมคีวามเหมาะสมยิง่ขึน้
โดยคํ านึงถึงความจํ าเปนและสภาพการณแหงคดี เพื่อความรวมมือและความเขาใจอันดีตอระบบ 
รวมทั้งใหมีการจัดทํ าคูมือปฏิบัติงานสํ าหรับขาราชการตุลาการ ตลอดจนกํ าหนดมาตรฐานและ    
จัดวางระบบงานธุรการ เพื่อสนับสนุนการนั่งพิจารณาครบองคคณะและตอเนื่องใหดํ าเนินตอไป
ในแนวทางเดียวกัน

3. สงเสริมกระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาท และอนุญาโตตุลาการในศาลใหเปนวิธีการ
ระงบัขอพพิาทควบคูกบัการพจิารณาคดไีดอยางแทจริง ใหความส ําคญักบัภาคประชาชนในการท ําหนาที่
เปนผูประนีประนอมของศาล และพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะดานเพื่อรองรับคดีที่มี     
ความซบัซอนยุงยาก รวมทัง้พฒันาบทบาทศนูยไกลเกลีย่ขอพพิาทศาลในการสนบัสนนุงานไกลเกลีย่
ขอพพิาทและอนญุาโตตลุาการในศาล และการเผยแพรความรูใหแกประชาชนไดอยางมปีระสิทธิภาพ
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4. เสรมิสราง และพัฒนาความรูความเขาใจในการบังคับใชกฎหมายใหม ซ่ึงเกี่ยวของ
กบัการพจิารณาคดขีองศาลยตุธิรรม โดยก ําหนดใหสํ านกัประธานศาลฎกีา สํ านกัวชิาการ ศาลยตุธิรรม
รวมทั้งหนวยงานที่เกี่ยวของทํ าการวิเคราะห และการจัดทํ าคํ าอธิบายประกอบบทบัญญัติกฎหมาย
ใหเสรจ็ทนัเวลากับที่กฎหมายประกาศใช เพื่อแจกจายใหแกผูพิพากษา ตลอดจนใหมีการจัดทํ าคูมือ
การปฏิบัติงานและเกณฑมาตรฐานกลาง เพื่อเปนแนวทางประกอบการใชดุลพินิจของผูพิพากษา
อันจะท ําใหการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมเปนไปในทิศทางเดียวกัน

ดานการพัฒนาระบบงาน บุคลากรในสวนสนับสนุนงานศาลยุติธรรม
1. นํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานพิจารณา

พิพากษาคดีไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม อาทิ ระบบบันทึกคํ าพยาน การสืบพยาน     
ทางจอภาพ การสงและรับคํ าคูความหรือคํ ารองตาง ๆ การเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการพิจารณาคดี
ของศาล รวมทั้งการแจงผลคํ าส่ังหรือคํ าพิพากษาของศาลสูง นอกจากนี้ใหมีการจัดตั้งศูนยประมวล
ผลกลางเชื่อมโยงเครือขายทั่วประเทศ เพื่อรองรับบทบาทหนาที่ของศาลตามรัฐธรรมนูญ อาทิ     
ขอมูลเกี่ยวกับหมายจับ หมายคน และขอมูลการปลอยช่ัวคราว

2. ดแูลรกัษา พัฒนาและใชบุคลากรของศาลยุติธรรมอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการจัด
อัตราก ําลังใหไดสัดสวนที่เหมาะสมกับปริมาณงานในศาล การสรรหา พัฒนา และแตงตั้งบุคลากร
ตามหลักคุณธรรมและสมรรถนะ รวมทั้งการปรับปรุงโครงสรางใหเหมาะสม สามารถรองรับ    
การปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมในเชิงรุก

3. พัฒนาระบบงานใหเหมาะสมทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ โดยกํ าหนดใหมี
การสานตอในเรือ่งนโยบายหลกั การมอบอ ํานาจและการกระจายอ ํานาจใหแกผูบริหารทัง้ในสวนกลาง
และสวนภมูภิาค การลดขั้นตอนงานในภาพรวม และภายในแตละหนวยงาน การปรับปรุงระเบียบ
ขอบงัคับภายในใหเหมาะสมกับโครงสรางและระบบการบริหารงานของศาลยุติธรรมในปจจุบัน

4. พัฒนาความรวมมือทางการศาล การบริหารงานศาลยุติธรรม และการแลกเปลี่ยน
ขอมูลทางวิชาการกับประเทศตาง ๆ เพื่อประโยชนในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบ
ของศาลยุติธรรมใหไดมาตรฐานสากล
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ดานการคุมครองและพิทักษรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน
1. นํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานพิจารณา

พิพากษาคดีไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนรูปธรรม อาทิ ระบบบันทึกคํ าพยาน การสืบพยาน    
ทางจอภาพ การสงและรบัค ําคูความหรอืค ํารองตาง ๆ การเผยแพรขอมลูเกีย่วกบัการพจิารณาคดขีองศาล
รวมทั้งการแจงผลคํ าส่ังหรือคํ าพิพากษาของศาลสูง นอกจากนี้ใหมีการจัดตั้งศูนยประมวลผลกลาง
เชื่อมโยงเครือขายทั่วประเทศ เพื่อรองรับบทบาทหนาที่ของศาลตามรัฐธรรมนูญ อาทิ ขอมูล     
เกีย่วกบัหมายจับ หมายคน และขอมูลการปลอยช่ัวคราว

2. ดแูลรกัษา พัฒนาและใชบุคลากรของศาลยุติธรรมอยางมีประสิทธิภาพ ดวยการจัด
อัตราก ําลังใหไดสัดสวนที่เหมาะสมกับปริมาณงานในศาล การสรรหา พัฒนา และแตงตั้งบุคลากร
ตามหลักคุณธรรมและสมรรถนะ รวมทั้งการปรับปรุงโครงสรางใหเหมาะสม สามารถรองรับ    
การปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมในเชิงรุก

3. พัฒนาระบบงานใหเหมาะสมทั้งในระดับบริหารและปฏิบัติการ โดยกํ าหนดใหมี
การสานตอในเรือ่งนโยบายหลกั การมอบอ ํานาจและการกระจายอ ํานาจใหแกผูบริหารทัง้ในสวนกลาง
และสวนภมูภิาค การลดขั้นตอนงานในภาพรวม และภายในแตละหนวยงาน การปรับปรุงระเบียบ
ขอบงัคับภายในใหเหมาะสมกับโครงสรางและระบบการบริหารงานของศาลยุติธรรมในปจจุบัน

4. พัฒนาความรวมมือทางการศาล การบริหารงานศาลยุติธรรม และการแลกเปลี่ยน
ขอมลูทางวชิาการกบัประเทศตาง ๆ เพือ่ประโยชนในการพฒันาศกัยภาพของบคุลากรและระบบงาน
ของศาลยุติธรรมใหไดมาตรฐานสากล

ดานการคุมครองและพิทักษรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน
สนับสนุนสงเสริมใหการปฏิบัติงานของศาลยุติธรรมเปนหลักประกันในการคุมครอง

สิทธเิสรภีาพของประชาชนไดอยางแทจริงตามทีรั่ฐธรรมนญูและกฎหมายบญัญตัใิหไว ดวยการยกระดบั
มาตรฐานในการออกหมายจับ หมายคน หมายขัง ใหมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น กํ าหนดหลักเกณฑ
ในการปลอยช่ัวคราวใหเปนแนวทางเดียวกันและโปรงใส กํ าหนดขั้นตอนพิจารณาเพื่อชวยเหลือ   
ผูถูกคมุขงัโดยมชิอบใหไดรับอสิรภาพโดยรวดเรว็ รวมทัง้การใหบรกิารขอมลูแกผูเสียหาย ผูตองหา
หรือจ ําเลยในคดอีาญาเกีย่วกบัสทิธทิีจ่ะไดรับคาตอบแทนหรอืคาแทนและคาใชจายตามพระราชบญัญตัิ
คาตอบแทนผูเสียหายและคาทดแทนและคาใชจายแกจํ าเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544
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นโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรม
ของ

นายชาญชัย ลิขิตจิตถะ
ประธานศาลฎีกา

ป 2549
“ปแหงการสงเสริมประสิทธิภาพการอํ านวยความยุติธรรมเพื่อประชาชน”

นโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรมของนายชาญชัย ลิขิตจิตถะ ประธานศาลฎีกา

เพื่ออํ านวยความยุติธรรมแกประชาชนอยางเที่ยงธรรม รวดเร็ว ทั่วถึงและเสมอภาค 
ประธานศาลฎีกาเห็นสมควรกํ าหนดนโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรม เปนแนวทางในการบรหิาร
งานศาลยุติธรรมไวใหการดํ าเนินงานของศาลยุติธรรมเปนไปดวยความตอเนื่องและเปนรูปธรรม
ดังนี้

ดานการพัฒนาการอํ านวยความยุติธรรมท่ีเท่ียงธรรม เหมาะสม รวดเร็ว ท่ัวถึงและเสมอภาค

1. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศใหนํ ามาใชในการบริหารจัดการงานพิจารณา
พิพากษาคดีของศาลยุติธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ เปนลํ าดับขั้นตอนเพื่อใหเปนระบบเดียวกัน   
ทั่วประเทศโดยเร็ว อาทิ ปรับปรุงการทํ างานของศูนยนัดความโดยการเชื่อมโยงการนัดความของ    
ผูพพิากษากบัศูนยนัดความ นํ าระบบการบันทึกภาพและเสียงคํ าพยานในแผนบันทึกอิเล็กทรอนิกส
มาสนบัสนนุการบนัทกึสรปุความของผูพพิากษา สนบัสนนุใหมกีารน ําระบบการสบืพยานทางจอภาพ
มาใชมากขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสืบพยานในกรณีที่พยานอยู ใกลหรืออยู ต างประเทศ      
ตลอดจนสนับสนุนการรับสงคํ าสั่งคํ ารองคํ าคูความทางสื่ออิเล็กทรอนิกส พัฒนาระบบจัดเก็บ
สํ านวนและเอกสารไปสูระบบสารสนเทศที่ไมใชกระดาษเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในระบบ
พจิารณาพิพากษาคดีของศาล

2. เสริมสรางมาตรฐานการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลชั้นตนใหเปนไปอยางถูกตอง
เปนธรรม ใหเปนที่ยอมรับและเชื่อมั่นศรัทธาของคูความและประชาชน อาทิ ปรับปรุงหลักสูตร  
การอบรมผูชวยผูพิพากษาและผูพิพากษาในศาลชั้นตนใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น พัฒนาศักยภาพ
บุคลากรในการเตรียมความพรอมคดีกอนการสืบพยาน จัดวางแนวทางการใชดุลพินิจและเหตุผล
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ในการลงโทษผูกระทํ าความผิดทางอาญา สนับสนุนใหมีการนํ ากระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร  
มาใชในการพิสูจนพยานหลักฐานใหมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงการดํ าเนินงานของศาลชํ านัญพิเศษ 
โดยมุงพัฒนาความรูความชํ านัญพิเศษแกบุคลากรอยางตอเนื่อง ตลอดจนปรับปรุงวิธีพิจารณา       
คดีชํ านัญพิเศษใหเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดํ าเนินงานของศาลชํ านัญพิเศษ นอกจากนี้   
จะกํ าหนดแนวทางที่ชัดเจนเกี่ยวกับระบบการนั่งพิจารณาคดีครบองคคณะและตอเนื่อง และ       
ศนูยนดัความใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

3. พฒันาปรบัปรงุระบบการบรหิารจดัการงานพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลสงูเพือ่แกไข
ปญหาปรมิาณคดทีีอ่ยูในศาลเปนจ ํานวนมาก อาท ิ พฒันาระบบกองยกรางเพือ่สนบัสนนุการพจิารณา
พิพากษาคดีของเจาของสํ านวนใหเสร็จโดยเร็วยิ่งขึ้นและพัฒนาระบบการทํ างานในการพิจารณา
พพิากษาคดขีองศาลสงูโดยใชวธีิการประชมุปรกึษาคดรีะหวางผูพพิากษาศาลฎกีาและผูชวยผูพพิากษา
ศาลฎีกาอยางเปนระบบ พรอมกับนํ าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเขามาสนับสนุน       
การจ ําแนกประเภทคดี  การจัดเก็บขอมูลคดีและแนวคํ าพิพากษาศาลฎีกาที่เกี่ยวของในแตละแผนก
เพือ่เพิ่มความสะดวกในการสืบคน

4. สงเสริมพัฒนาระบบการบริหารจัดการคดีในศาลชั้นตนดวยการเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบไกลเกลี่ยประนีประนอมใหเปนที่ยอมรับของประชาชนควบคูกับการดํ าเนินคดีปกติ    
โดยใหความสํ าคัญกับการพัฒนาศักยภาพของผู ไกลเกลี่ยหรือผูประนีประนอมประจํ าศาล  
สนบัสนนุใหมหีารไกลเกลีย่ทัง้ชวงเวลากอนถึงวนันดัพจิารณาของศาลและในระหวางพจิารณาของศาล  
เสรมิสรางความเขมแขง็ใหศนูยไกลเกลีย่ประจ ําศาลยตุธิรรมตาง ๆ  ประชาสมัพนัธผลการด ําเนนิการ
และประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการไกลเกลี่ย  สรางแรงจูงใจใหแกบุคลากรของศาลเพื่อให
เกิดการแขงขันในการพัฒนาระบบและวิธีการไกลเกลี่ยใหมีประสิทธิภาพและลดปริมาณคดีได
อยางเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  รวมทั้งสนับสนุนใหสํ านักระงับขอพิพาทเปนหนวยงานผูเชี่ยวชาญ
ในการเผยแพรความรูและการใหบรกิารดานอนญุาโตตลุาการและไกลเกลีย่ประนปีระนอมไดอยางแทจริง

5. จัดตั้งศาลและกํ าหนดเขตอํ านาจใหเหมาะสมเพื่อการอํ านวยความยุติธรรมและ
ความสะดวกแกประชาชน

6. ปรับปรุงระบบการอุทธรณฎีกาใหเปนระบบใหสิทธิในชั้นอุทธรณและระบบ
อนุญาตในชั้นฎีกาทํ าใหศาลฎีกาสามารถกลั่นกรองคดีที่จะเขาสู การพิจารณาของศาลฎีกาได     
อยางเหมาะสม  โดยจะด ําเนนิการควบคูไปกบัการพฒันาประสทิธิภาพการด ําเนนิงานของศาลชัน้ตน
และศาลชั้นอุทธรณใหเขมแข็งอันจะเปนการเพิ่มศักยภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีของศาลสูง  
ทํ าใหชวยลดปญหาความลาชาในการพิจารณาพิพากษาคดีในศาลสูง ตลอดจนลดการซํ้ าซอน     
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ของการดํ าเนินกระบวนพิจารณาในศาลอุทธรณและศาลฎีกา สงผลใหสามารถอํ านวยความยุติธรรม   
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น

7. พฒันากฎหมายทีเ่กีย่วของกบัการพจิารณาพพิากษาคดขีองศาลและกระบวนการยตุธิรรม
สนับสนุนการจัดตั้งหนวยงานศึกษาวิจัยเพื่อประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงงานของศาลยุติธรรม
สรางเครอืขายความรวมมอืทางวชิาการดานกฎหมายกบัองคกรทัง้ภายในและตางประเทศเพือ่แลกเปลีย่น
ขอมลูทางวิชาการตลอดจนพัฒนาศักยภาพบุคลากรและความสัมพันธทางการศาลในระดับสากล

ดานการพัฒนาระบบงานในสวนสนับสนุนงานศาลยุติธรรม

1. ผลักดนัใหเกดิศนูยขอมลูเพือ่การบรหิารและปฏบิตังิานและประมวลผลกลางเชือ่มโยง
เครอืขายทั่วประเทศใหเปนรูปธรรมโดยเร็ว โดยเฉพาะขอมูลที่เกี่ยวกับหมายจับ หมายคน ขอมูล
เกี่ยวกับนายประกันและหลักประกันการปลอยช่ัวคราว สงเสริมใหนํ าขอมูลที่ไดรับมาใชประกอบ
การตดัสนิใจ รวมทัง้พฒันาระบบเทคโนโลยสีารสนเทศใหมกีารเชือ่มตอเครอืขาย เพือ่การปฏบิตังิาน
ของศาลชั้นตนและศาลสูง

2. พัฒนาระบบบุคลากรของศาลยุติธรรมใหมีความเหมาะสมดวยการจัดอัตรากํ าลัง
และปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการและอัตรากํ าลังสํ านักงานศาลยุติธรรมใหครอบคลุม
และเพยีงพอส ําหรบัทกุภารกจิตามกฎหมายรวมทัง้สงเสรมิพฒันาศกัยภาพของบคุลากรใหมคีณุธรรม
และคุณภาพ สามารถกาวทันตอความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการตาง ๆ ในกระแสโลกาภิวัตน  
เพือ่สนับสนุนในการดํ าเนินงานของศาลยุติธรรมใหมีประสิทธิภาพ

3. สงเสริมการบริหารงานแบบกระจายอํ านาจเพื่อใหระบบการบริหารงบประมาณและ
งานบุคคลคลองตัวยิ่งขึ้น

ดานการคุมครองและพิทักษรักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชน

สงเสรมิบทบาทและมาตรฐานการปฏบิตังิานของศาลยตุธิรรมในการคุมครองสทิธเิสรภีาพ
ของประชาชนรวมทั้งเด็กเยาวชนและบุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ ใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญ ติดตามประเมินผลระเบียบและขอบังคับที่ออกมาเพื่อคุมครองสิทธิเสรีภาพ      
ของประชาชนวามีอุปสรรคขอขัดของหรือไมอยางไร  เพื่อหาแนวทางแกไขตอไป  โดยในสวน
การด ําเนนิการแกเดก็และเยาวชนทีก่ระท ําความผดิจะใหความส ําคญักบัวธีิการทีใ่ชใหเหมาะสมยิง่ขึน้
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เพือ่ใหโอกาสเดก็และเยาวชนกลบัตวัเปนพลเมอืงด ีทัง้นี ้ จะเรงใหมกีารเปดศาลเยาวชนและครอบครวั
ทั่วราชอาณาจักรโดยเร็วและจะสนับสนุนบทบาทของผูพิพากษาสมบทในขอบเขตที่เหมาะสม    
ในการรวมกบัผูพพิากษาอ ํานวยความยตุธิรรมใหเกดิประสทิธภิาพยิง่ขึน้ นอกจากนีจ้ะใหความส ําคญั
ตอการเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการและอํ านวยความสะดวกแกประชาชนผูมาติดตอราชการ  
ศาลยุติธรรม

ดานความรวมมือกับศาลตางประเทศและความรวมมือดานการยุติธรรมระหวางประเทศ

1. สงเสริมใหมีการจัดทํ าความรวมมือทางศาลในคดีแพงกับศาลในตางประเทศเพื่อลด
ความลาชาของกระบวนพิจารณาคดีในกรณีที่มีความเกี่ยวของกับตางประเทศ

2. สนบัสนนุและพฒันาความรวมมอืดานการยตุริะหวางประเทศในรปูแบบตาง  ๆโดยเฉพาะ
ในดานวชิาการและการแลกเปลีย่นความรูและประสบการณเพือ่น ํามาพฒันาระบบศาลยตุธิรรมของไทย
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นโยบายการบริหารงานศาลยุติธรรม
ของ นายปญญา  ถนอมรอด

ประธานศาลฎีกา

ศาลยุติธรรมเปนหนวยงานที่มีบทบาทและภารกิจในการพิจารณาพิพากษาอรรถคดี      
ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย ใหเปนไปโดยเที่ยงธรรมตามกฎหมายและรัฐธรรมนูญ

ในป 2550 ประธานศาลฎกีาเหน็สมควรก ําหนดแนวนโยบายทีส่อดคลองกบับทบาทภารกจิ
ของศาลยุติธรรม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2549 แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ นโยบายแหงรัฐ แผนยุทธศาสตรศาลยุติธรรมแผนแมบทการพัฒนา  
ขาราชการศาลยุติธรรม และแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศศาลยุติธรรม ไวดังนี้

1.  ดานการคุมครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน

1.1 สงเสริมบทบาทองคกรศาลยุติธรรมใหเปนหลักในการคุมครองสิทธิ และเสรีภาพ
ของประชาชนเปนศนูยกลางการเผยแพรองคความรูเกีย่วกบัสทิธแิละหนาทีต่ามกฎหมายแกประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตยอันมีประมุข

1.2 สรางความเสมอภาคใหแกประชาชน ผูตองหาหรือจํ าเลยรวมทั้งบุคคลผูยากไรที่มี
อรรถคดีตองมาติดตอราชการศาลใหไดรับความคุมครองและการบริการจากศาลโดยเทาเทียมกัน

1.3 เสริมสรางชองทางเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในกิจการงานของ      
ศาลยุติธรรมโดยใหเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับกฎหมายคํ าพิพากษาศาลฎีกา เปดรับฟงความคิดเห็น       
เพือ่การปรับปรุงและพัฒนาระบบการใหบริการประชาชนอยางถูกตองและตรงกับความตองการ

2.   ดานการพัฒนาองคกรและบุคคลภายในองคกร

2.1 การอํ านวยความยุติธรรม
2.1.1 เสรมิสรางประสทิธภิาพความเปนอสิระในการพจิารณาพพิากษาคดทีีข่ึน้สูศาล

ตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของในฐานะหนึ่งในองคกรหลักผูใชอํ านาจ
อธิปไตยของประเทศ
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2.1.2 สงเสรมิพฒันาระบบอ ํานวยความยุติธรรมทางเลือกเพื่อสนับสนุนการระงับ
ขอพิพาทดวยหลักสมานฉันทและสันติวิธี เชน ระบบอนุญาโตตุลาการ ระบบการไกลเกลี่ย
ประนอมขอพิพาทในและนอกศาล

2.1.3 จดัใหมมีาตรการทีเ่หมาะสมเพือ่สงเสริมการเรงรัดการพิจารณาพิพากษาคดี
ในแตละชั้นศาลใหแลวเสร็จโดยเร็วและเปนธรรมเพื่ออํ านวยความยุติธรรมและสรางความสงบสุข
ใหแกสังคมประชาชนโดยเร็ว

2.2 การสนับสนุนการอํ านวยความยุติธรรม
2.2.1 สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับกฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่ง

กฎหมายวิธีสบัญญัติตามลักษณะประเภทคดีใหเหมาะสมเปนการเฉพาะขึ้นใชบังคับเพื่อใหผูมี   
สวนไดเสยีหรือเกี่ยวของไดรับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดและเปนธรรม เชน จัดใหมีกฎหมาย
วาดวยวิธีพิจารณาคดีผูบริโภคแยกตางหากจากประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง เพื่อให   
ความคุมครองสิทธิที่เหมาะสม สะดวก รวดเร็ว ไมยุงยากซับซอน รวมทั้งประหยัดคาใชจาย              
ซ่ึงจะสามารถใหความเปนธรรมแกผูบริโภคไดอยางแทจริง

2.2.2 พัฒนาศูนยวิชาการดานกฎหมายของศาลฎีกาใหเปนศูนยรวมองคความรู
ขอมูลทางวิชาการดานกฎหมายทั้งของไทยและตางประเทศไดอยางครบถวนสมบูรณเพื่อสนับสนุน
การพจิารณาพิพากษาคดีและงานวิชาการของศาลยุติธรรมรวมทั้งสํ าหรับนักศึกษา นักกฎหมายและ
ประชาชนทั่วไป

2.2.3 สรางอาคารศาลฎีกาแหงใหมที่มีความสงางามและมีเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมยัใหม เพื่ออํ านวยความสะดวกในการบริหารและการปฏิบัติงานที่เหมาะสม สามารถเชื่อมตอกับ
แหลงขอมูลที่จํ าเปนทั้งในและตางประเทศไดโดยสะดวกและเร็ว ในฐานะองคกรหลักผูใชอํ านาจ
ตุลาการของประเทศ

2.2.4 จัดใหมีการนํ าเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ    
การพจิารณาพพิากษาคดีของศาลใหไดรับความสะดวกรวดเร็ว เชน การบันทึกคํ าพยานดวยระบบ
ดจิติอล การสืบพยานทางไกลผานจอภาพ เปนตน

2.2.5 จัดใหมีแผนการสงเสริมพัฒนาสายอาชีพบุคลากรผูปฏิบัติงานดานธุรการ 
เพื่อสงเสริมสรางความเจริญกาวหนาในสายงานและตํ าแหนงที่ใหทัดเทียมหนวยงานหรือ          
สวนราชการอื่น
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2.2.6 จัดใหมีแผนพัฒนาบุคลากรฝายตุลาการศาลยุติธรรมทุกระดับใหมีความรู
ความสามารถและทักษะเหมาะสมสอดคลองกับสถานการณการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมอืงของประเทศ และใหกาวทนันวตักรรมดานเทคโนโลยตีาง ๆ  ทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยางรวดเรว็

2.2.7 สงเสริมใหมีการจัดสวัสดิการดานตาง ๆ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือ
และอํ านวยความสะดวกแกบุคลากรในสังกัดสํ าหรับการปฏิบัติหนาที่ราชการและการดํ ารงชีวิต  
ดวยหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดํ าริ เชน การจัดอาคารที่พักอาศัยทางราชการเพิ่มเติม
ในทองถ่ินที่จํ าเปนใหเพียงพอตอความตองการ การหาแหลงเงินกูอัตราดอกเบี้ยตํ่ าเพื่อที่อยูอาศัย 
การจดัใหมีโครงการสงเสริมการศึกษาและนันทนาการ เปนตน

2.3 การรวมมือดานการศาลทั้งในระหวางประเทศ
2.3.1 สงเสริมใหมีการประสานงานความรวมมือระหวางศาลภายในประเทศ    

เพือ่การแลกเปลี่ยนขอมูล ความรู และประสบการณในดานการพัฒนากิจการงานศาลในดานตาง ๆ 
อยางตอเนื่อง

2.3.2 เสรมิสรางเครอืขายพนัธมติรและความรวมมอืดานความรู และประสบการณ
ทางการศาลกับตางประเทศ เพื่อการพัฒนางานศาลยุติธรรมใหเจริญกาวหนาและทัดเทียมกับ   
นานาอารยประเทศ

3.   ดานการเสริมสรางบทบาทในการมีสวนรวมพัฒนาประเทศชาติ

3.1 ใหมกีารสนบัสนนุยทุธศาสตรชาตแิละนโยบายแหงรฐัในดานการอ ํานวยความยตุธิรรม
ภายใตหลักนิติธรรม

3.2 สนบัสนนุใหมกีารแกไขกฎหมาย กฎ ระเบยีบ ขอบงัคบัทีเ่กีย่วของกบัความรวมมอื
ในการสนับสนุนยุทธศาสตรชาติและนโยบายแหงรัฐ ตามระดับมาตรฐานสากลที่สอดคลอง        
กับประโยชนประเทศไทย

3.3 เสริมสรางความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสนับสนุนยุทธศาสตรชาติ
และนโยบายแหงรัฐดานการอํ านวยความยุติธรรม

3.4 สงเสริมกระบวนการสรางจิตสํ านึกแกบุคลากรในศาลยุติธรรมใหเปนผูที่มี      
ความภาคภูมิใจในการที่เปนสวนหนึ่งของศาลยุติธรรมและพรอมที่จะปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรม    
มสีวนรวมในการเสียสละเพื่อเสริมสรางประโยชนสุขแกสังคมและประชาชน
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คํ าปราศรัย
ของ ฯพณฯ ประธานศาลฎีกา นายประมาณ ชันซื่อ

วาระที่ศาลฎีกาไดจัดสัมมนาเรื่อง
การประนีประนอมยอมความในศาลสูง

ณ โรงแรมดุสิตธานี เม่ือวันท่ี 1 กันยายน 2537

เรียน  ทานผูมีเกียรติท่ีเคารพ

ดวยในหลาย ๆ ปที่ผานมา คดีความที่ขึ้นสูศาลฎีกามีจํ านวนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในอัตรา      
ที่มากกวาอัตราเพิ่มของจํ านวนผู พิพากษา ทั้งยังมีคดีจํ านวนไมนอยที่แมศาลฎีกาจะไดมี                 
ค ําพิพากษาไปแลว  คูความยังตองไปฟองรองในชั้นบังคับคดีกันอีก  ทํ าใหศาลฎีกาตองพิจารณา
พิพากษาคดีเร่ืองเดียวกันหลายครั้งหลายหน ทางแกไขปญหาเรื่องคดีที่มีจํ านวนเพิ่มขึ้นของ        
ศาลฎกีาเทาที่ผานมาไดใชวิธีการเพิ่มจํ านวนผูพิพากษาตามจํ านวนคดี  แตการเพิ่มจํ านวนผูพิพากษา
ในบางปก็ไมสามารถทํ าไดเพราะผูพิพากษาใหมผานการสอบคัดเลือกเขามาไดนอย การเพิ่ม
จ ํานวนผูพิพากษาในศาลฎีกาจะเปนการกระทบอัตรากํ าลังผูพิพากษาในศาลลาง  ซ่ึงตองเผชิญภาวะ
จํ านวนคดีความที่มากขึ้นเรื่อย ๆ ไมแพศาลสูง ผมจึงมีความเห็นวานาจะหาวิธีการที่จะทํ าใหคดี   
ในศาลฎีกาเสร็จไดมากขึ้นโดยไมตองเพิ่มจํ านวนผูพิพากษา ซ่ึงเมื่อไดปรึกษากับทานที่ปรึกษา  
ของศาลฎีกาและผูพิพากษาที่รับราชการในศาลฎีกาหลาย ๆ ทานแลวก็ไดความเห็นวา ประมวล
กฎหมายวธีิพจิารณาความแพง  มาตรา  20  ไดใหอํ านาจศาลเปรียบเทียบใหคูความไดตกลงกันหรือ
ประนีประนอมยอมความกันในขอพิพาทไมวาการพิจารณาคดีจะไดดํ าเนินไปแลวเพียงใด จึงนา  
จะอาศัยกฎหมายมาตราดังกลาวจัดใหมีการประนีประนอมยอมความในศาลฎีกาเพื่อทํ าใหคดี    
เสร็จสํ านวนไปไดโดยไมจํ าเปนตองเพิ่มจํ านวนผูพิพากษา ทั้งจะเปนการแกไขปญหาคดีซ้ํ าซอน   
ในชัน้บงัคบัคดีตามที่กลาวมาแลว  อีกทั้งเมื่อคูความหรือผูเกี่ยวของในคดีนั้นหมดไป  และเปนการ
ท ําใหเกดิความรูสึกที่ดีตอกันดวย  อันยอมทํ าใหเกิดความสงบสุขในบานเมืองมากยิ่งขึ้นดวย

แมวาการประชุมพิพากษาในศาลฎีกาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ผูพิพากษาสวนใหญจะเห็นวา    
การจัดใหมีการประนีประนอมยอมความในศาลฎีกาเปนเรื่องที่ชอบดวยกฎหมายและสมควรจะจัด
ใหมขีึน้แตกม็ผูีพพิากษาบางทานไมเหน็ดวย ผมจงึมคีวามเหน็วานาจะไดรับฟงทรรศนะและความเหน็
ของหนวยงานของราชการ หนวยงานของเอกชนตลอดจนประชาชน และนักกฎหมายฝายอ่ืน ๆ  
เกีย่วกบัเรือ่งนีบ้าง เพื่อจะไดชวยใหการตัดสินใจและดํ าเนินงานในเรื่องนี้เปนไปดวยดี  จึงเรียนเชิญ
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ทานผูมเีกยีรติซ่ึงศาลฎีกาไดพิจารณาแลววาเปนผูทรงคุณวุฒิมาประชุมปรึกษาหารือกันในวันนี้
ความจรงิแลวการประนปีระนอมยอมความส ําหรับวงการกฎหมายสากลนัน้ไมใชเร่ืองใหม

ในหลาย ๆ ประเทศไดจดัใหมกีารประนปีระนอมยอมความในรปูแบบตาง ๆ กนั และในบางประเทศ
ก็ไดผลดีมากสามารถลดจํ านวนคดีโดยวิธีประนีประนอมยอมความในศาลถึงรอยละ 70 ของคดี     
ทีค่ดัเลอืกเขามาใชวิธีการนี้ อยางไรก็ตามการดํ าเนินการตามแบบของประเทศอื่น ๆ ก็มีขอควรระวัง
เพราะพื้นฐานจิตใจของประชาชน วิถีการดํ าเนินชีวิต การศึกษาของประชาชน ตลอดจนระบบ
กฎหมายของประเทศตาง ๆ ไมเหมอืนกนั วธีิการทีใ่ชในประเทศหนึง่อาจไมเหมาะกบัอกีประเทศหนึง่
ก็ได ดังนั้น ผมจึงอยากหารูปแบบการประนีประนอมยอมความที่เหมาะสมและเปนธรรมสํ าหรับ
ประเทศไทยโดยไมลอกเลียนแบบของตางประเทศ ซ่ึงตองขอความกรุณาทานผูมีเกียรติชวยกัน
แสดงความเห็นในขอนี้ดวย

เมื่อพูดถึงการลอกเลียนแบบกฎหมายของตางประเทศ ผมอยากจะขออนุญาตพูดเลยไป
ถึงเรือ่งศาลปกครองซึง่เปนขาวเปนประจ ําอยูในขณะนี ้ แมวาจะนอกเรือ่งไปบางแตโดยเหตทุีเ่กรงวา
ประชาชนจะไมไดรับความเปนธรรมจงึขอฝากทานทัง้หลายซึง่เปนผูน ําในสงัคมไปชวยกันคิดตอไป
กระทรวงยตุธิรรมมแีนวคดิทีจ่ะจดัตัง้ศาลปรกครองขึน้ในกระทรวงยตุธิรรมมานบัสิบปแลว แตกย็งัตัง้
ไมสํ าเร็จจนบัดนี้ ขณะนี้รัฐบาลมีแนวคิดวาจะพัฒนาคณะกรรมการรองทุกขในคณะกรรมการ
กฤษฎีกาขึ้นเปนศาลปกครองซึ่งจะเปนศาลตัดสินคดีความที่เจาหนาที่ของรัฐหรือหนวยงานของรัฐ
พิพาทกับประชาชนเพื่อช้ีใหเห็นวาการกระทํ าของรัฐที่กระทบตอประชาชนนั้นเปนการชอบ     
ดวยกฎหมายหรือไม โดยรัฐจะเปนคนแตงตั้งคัดเลือกผูพิพากษามาพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเอง    
ในสวนตัวของผมผมเห็นวาผูพิพากษาในระบบดังกลาวจะมีอิสระในการพิจารณาพิพากษาคดี      
แตจะมแีนวโนมทีจ่ะตดัสนิคดเีขาขางรฐัเพือ่คงสถานะเปนผูพพิากษาไปใหนานทีสุ่ด เพราะผูพพิากษา
ที่ไดรับการแตงตั้งโดยวิธีนี้มักจะอยูในความครอบงํ าของผูแตงตั้งซ่ึงจะเปนอันตรายตอประชาชน
ทีม่ขีอพพิาทกับขาราชการหรือหนวยงานของรัฐ  ยากที่ประชาชนจะไดรับความเปนธรรมใตระบบ
ศาลปกครองดงักลาวโดยเฉพาะอยางยิง่ในยคุเผดจ็การครองเมอืง หรือยคุเผดจ็การในคราบประชาธปิไตย
ศาลปกครองระบบดังกลาวแลวจะเปนศาลที่รับรองความตองการของเผด็จการไดอยางดี ผมขอ    
ยกตวัอยางวาถารัฐบาลทีม่าจากรฐัประหาร หรือรัฐบาลในยคุบานเมอืงวกิฤต หรือยคุรฐับาลเผดจ็การ
ในคราบประชาธิปไตยไดส่ังปดหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ทีอ่อกขาวเปนปฏิปกษตอรัฐบาล และ
มีการฟองรองคดีจากสื่อมวลชนที่ถูกปดไปยังศาลปกครอง แลวผลของคํ าพิพากษาศาลปกครอง   
จะออกมาเปนอยางไรก็คงจะเปนที่คาดเดาไดลวงหนา ผมอยากยํ้ าวาประวัติศาสตรและพื้นฐาน
ความคดิของประชาชนของประเทศตาง ๆ ไมเหมือนกัน ในประเทศเราตามประวัติศาสตรที่ผานมา
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เมื่อมีการปฏิวัติรัฐประหาร นักกฎหมายที่เสนอตัวเขาไปรับใชคณะปฏิวัติก็มีใหเห็นอยูทุกครั้ง 
คณะปฏิวัติยอมจะตั้งนักกฎหมายเหลานี้เปนผูพิพากษาศาลปกครอง และหากมีการตั้งพวกเหลานี้
อะไรจะเกิดขึ้นกับเสรีภาพของประชาชนที่ถูกกระทบจากรัฐซ่ึงเปนเรื่องที่นาหวงที่สุด ผูพิพากษา
ของศาลยตุธิรรมในอดตีจนถงึปจจบุนัไมเคยกลวัท่ีจะประสาทความยตุธิรรมใหแกประชาชน ผูพพิากษา
ทีถู่กรัฐบาลไลออกเพราะไมตัดสินคดีเขาขางรัฐบาลในสมัยกอนก็มีใหเห็นแลว ผูพิพากษาที่ตัดสิน
ลงโทษฝายบริหารที่ทํ าผิดก็มีใหเห็นเปนจํ านวนมาก ผมไมคิดวาผูพิพากษาที่ไดรับการแตงตั้ง    
ภายใตระบบศาลปกครองในแนวความคิดของคณะกรรมการกฤษฎีกาจะมีความกลาหรือคุณสมบัติ
ลักษณะนี้ เพราะกวาระบบศาลยุติธรรมของเราไดมาถึงจุดนี้ ยอมขึ้นอยูกับการปรับปรุงโครงสราง
ตลอดมา จนมีโครงสรางที่ดีประกันความเปนอิสระของผูพิพากษา ประกอบกับผูพิพากษาทุกคน
ไดผานการอบรมฝกฝนมาในดานนี้โดยเฉพาะการที่จะฝกฝนอบรมใหผูพิพากษาศาลปกครอง      
ในระบบดังกลาวใหมีความกลารับผิดชอบพิพากษาคดีโดยไมเกรงกลัวตอภัยใด ๆ ไมใชจะทํ าได
ในวนัเดยีว ปเดยีว แตจะตองสรางพืน้ฐาน สรางตวัอยางมาเปนเวลาหลายสบิป และจะตองมโีครงสราง
ที่ดีดวย ผมจึงตองใครขอฝากเรื่องศาลปกครองใหทานชวยไปคิดปญหาบานเมืองตอไปดวย และ
ตองขอประทานโทษที่ออกนอกเรื่องไป แตก็เพราะความเปนหวงสถาบันหลักในประเทศและ
ประชาชนจริง 
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ประวัติผูเขียน

ช่ือ - นามสกุล นางสาวณฐวรรณ  พทุธเจริญลาภ
ประวัติการศึกษา - นติศิาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ปการศึกษา 2544
- ประกาศนยีบัตรหลักสตูรวชิาวาความของส ํานกัฝกอบรม
วชิาวาความแหงสภาทนายความ รุนที่ 19 พทุธศกัราช 2545

- ประกาศนียบัตรวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะอาชีพ
(กฎหมาย) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ปการศึกษา 2546

ต ําแหนงและสถานที่ทํ างานปจจุบัน นิติกรศาลฎีกา
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